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» dodatek do Systemu Ecoline MultiTopPlus
» perfekcyjne chroniona powierzchnia
» imituję powierzchnie niewykończoną

Numery Produktów:
9933Eco Pure
Zakres zastosowania:
Do wszystkich podłóg drewnianych (z litego drewna, parkietów,
parkietów z drobnych deseczek, wielowarstwowych) oraz powierzchni drewnianych we wnętrzach. Wskazany dla drewna
jasnego, europejskiego. Zalecamy przeprowadzić próbę na oryginalnym drewnie. Dalsze wskazówki w Karcie Technicznej
Systemu Ecoline MultiTopPlus.
Przygotowanie powierzchni:
Na 36 godzin przed gruntowaniem należy wyłączyć ogrzewanie
podłogowe. Ponowne włączenie może nastąpić po 24 godzinach
od nałożenia ostatniej warstwy.
Wskazówka: Nie wylewać SAICOS Multi Top bezpośrednio na
powierzchnię, lecz stosować wanienkę malarską. Dodatek wlać
do Multi Top i mieszać przez 2 minuty. Pozostawić na 5 minut, a
następnie ponownie wymieszać. Powierzchnia musi być czysta
(max. wilgotność drewna 12 %). Drewno lakierowane przeszlifować lub oczyścić z farby (ostateczne szlifowanie papierem z ziarnem 120 – 150). Dokładnie zebrać pył powstały po szlifowaniu.
Obróbka
Pierwsza warstwa::
Ecoline Multi Top z Dodatkiem Pur nałożyć za pomocą SAICOS
Aqua Roller.
Wielkość Nałożenia: ok. 100 - 120 g/sqm.
Czas Schnięcia: ok. 3 - 4 godz.
Druga Warstwa: Ecoline Multi Top z Dodatkiem Pur nałożyć za
pomocą SAICOS Aqua Roller.
Wielkość Nałożenia: ok. 100 - 120 g/m2.
Czas Schnięcia: ok. 3 - 4 godz..
Ważne: maksymalnie 2 nałożenia 1 dnia!
Important: Maximum two lacquer coats per day.
Między dalszymi czynnościami wykonujemy szlifowanie: po
6 godzinach (ziarno 150). Pozostały po ścieraniu pył zebrać
ścierką do kurzu lub odkurzaczem.

Trzecia warstwa: Ecoline MultiTop z Dodatkiem Pur lub bez dodatku sam Multi Top nałożyć za pomocą SAICOS Aqua Roller.
Wielkość Nałożenia: ok. 100 - 120 g/m2.
Czas Schnięcia: ok. 3 - 4 godz..
Wydajność:
Nałożenie za pomocą SAICOS Aqua-Rolle, ilośc nałeżenia wynosi 100 - 120 g/m²; 0,45L. Dodatku na 4,55 Litra Ecoline MultiTop;
5 Litrów wystarcza na ok.: 45 m², przy 1 nałożeniu. Zależne od
rodzaju drewna i struktury powierzchni.
Przechowywanie:
W zamkniętym pojemniku zdatne prze 1 rok. Produkt w formie płynnej
zagrożony jest przemarznięciem. Transportować i przechowywać nie narażając na przemarzanie (> 5 °C).
Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:
Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po
napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania
produktów spożywczych.
Zawiera: Mieszankę CIT i MIT (3:1), TMDD Może wywołać reakcję alergiczną.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Wartość graniczna w przepisach EU dla lakierów specjalistycznych
dwu-komponentowych (Kat. A/j): 140 g/l (2010). Ecoline Multi Top
z Dodatkiem Pur zawiera max. 140 g/l VOC. GISCODE: W3+ Oznaczenie WGK 1 wg niemieckiej normy.
Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu
wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako ogólne wskazówki, które nie mogą
zastąpić własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych
przez nas produktów, pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki
produktu wykracza poza możliwości naszej kontroli, zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z
wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.
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Właściwości:
Pozwala na uzyskanie bardzo dobrej ochrony powierzchni,
wyglądając jednocześnie na powierzchnię niewykończoną.

