
Aqua H-480-HärterAqua H-480-Härter

DostupnostDostupnost
Počet kusů na paletě 880 220

BaleníBalení 0,5 l0,5 l 2 l2 l

Typ balení plechový obal plechový obal

Kód obalu 84 02

Číslo výrobkuČíslo výrobku

3806 ◼ ◼

Oblasti použitíOblasti použití Ve dvousložkových Aqua-lacích::
Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel
Aqua 2HL-411/90-Hochglanzlack

■

Ve vybraných jednosložkových Aqua-lacích■
Pro lepší odolnost■
Pro profesionální použití■

Vlastnosti výrobkuVlastnosti výrobku Zvyšuje fyzikální a chemickou odolnost■
Světlostálý■
Lze dobře zapracovat pomocí Remmers Patentdisperser■

CertifikátyCertifikáty Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und HolzfußbödenZulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden

Systémové produktySystémové produkty Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel (3869)(3869)

Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack (3872)(3872)

Aqua PL-413-Parkettlack Aqua PL-413-Parkettlack (2374)(2374)

ZpracováníZpracování Podrobnosti o poměru míchání a zpracování naleznete v technickém listu složky laku.
Přidávejte tvrdidlo při současném míchání a směs homogenizujte nejméně 2 minuty
pomocí Remmers Patentdisperser.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.
Zbytky smíšeného materiálu nesmí v uzavřených nádobách vytvrdit.

UpozorněníUpozornění Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech
a technických listech.

Nářadí / čištěníNářadí / čištění

Technický listTechnický list
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Nářadí / čištěníNářadí / čištění Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-
Reinigungskonzentrat.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivostSkladování / trvanlivost V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost
min. 6 měsíců.

Bezpečnostní údajeBezpečnostní údaje Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci
odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data
byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako
orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná.
Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny
a popisují naše produkty a informují o jejich použití
a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na
základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných
pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb
nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální
případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést
zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou
vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně
určenému účelu, je technické poradenství v oblasti
použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle
nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak
platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje
poslední vydání Technického listu.
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