
HWS-112-Hartwachs-SiegelHWS-112-Hartwachs-Siegel
Kopásálló, egykomponensű, természetes hatású záróbevonat
kétszeri felhordáshoz

     

SzínSzín ElérhetőségElérhetőség
Mennyiség raklaponként 444 60 22

KiszerelésKiszerelés 1 l1 l 5 l5 l 20 l20 l

Göngyöleg típusa bádogkanna fémkanna fémkanna

Göngyölegkód 85 05 20

Terméksz.Terméksz.

színtelen 1826 ◼ ◼ ◼

különleges színek 1829 ◼ ◼ ◼

AnyagszükségletAnyagszükséglet 1. réteg: 70 ml/m²
2. régteg: 60 ml/m²

Alkalmazási területekAlkalmazási területek Beltéri fafelületekre■
Bútorokra és belsőépítészeti elemekre■
Fapadlókra és -lépcsőkre■
Asztal- és munkalapokra■
Hajók belsőépítészeti elemeire■
Fürdőszoba- és szaunabútorokhoz■
Nem igényel visszatörlést■
Parafapadlóra■
Bambuszból készült épületszerkezetekre■
Nem alkalmas fehérített faanyagokra■
Professzionális felhasználóknak■

TulajdonságokTulajdonságok Gyorsan szárad■
Kopás- és karcálló■
Vegyszerálló: DIN 68861, 1B■
Csúszásgátló hatású■
Kifényesedésre kismértékben hajlamos■
Természetes tapintású és megjelenésű■
Nehezen éghető■

TermékjellemzőkTermékjellemzők

Műszaki adatlapMűszaki adatlap
Termékszám: 1826
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A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is
változhatnak.

Kötőanyag alkidgyanta

Sűrűség (20 °C) kb. 0,88 g/cm³

Kifolyási idő DIN 4
pohárból

kb. 22

Szag jellegzetes

Fényességi fok tompamatt

A termék nem tartalmaz formaldehid, nehézfémek, PCB, lindán, PCT, PCP, ólom,
halogénezett szénhidrogének és butanonoxim

TanúsítványokTanúsítványok DIN EN 71-3 "Migrációs, meghatározott elemek"DIN EN 71-3 "Migrációs, meghatározott elemek"

Engedélyezett felületi rétegező rendszerként, parkettákra és fapadlókra.Engedélyezett felületi rétegező rendszerként, parkettákra és fapadlókra.

„R10“ csúszásgátló a DIN 51130:2014 szerint„R10“ csúszásgátló a DIN 51130:2014 szerint

EU-építési minta vizsgálati igazolás B modul (IMO-igazolvány)EU-építési minta vizsgálati igazolás B modul (IMO-igazolvány)

Lépcsőmester (Treppenmeister-) kézkrém - teszt (a DIN EN 12720-alapján)Lépcsőmester (Treppenmeister-) kézkrém - teszt (a DIN EN 12720-alapján)

Élelmiszerrel történő érintkezésÉlelmiszerrel történő érintkezés

Speichel- und SchweißsimulanzSpeichel- und Schweißsimulanz

Vizsgálati szabványokVizsgálati szabványok Vegyszerálló: DIN 68861, 1B

További információkTovábbi információk Pflege von geölten oder mit HWS-112 behandelten Oberflächen und BödenPflege von geölten oder mit HWS-112 behandelten Oberflächen und Böden

Verarbeitung von ölbasierten Produkten im SpritzverfahrenVerarbeitung von ölbasierten Produkten im Spritzverfahren

RendszerfelépítésbenRendszerfelépítésben
együtt használhatóegyütt használható
termékektermékek

OB-008-Ölbeize OB-008-Ölbeize (2787)(2787)

Wischpflege für geölte Böden Wischpflege für geölte Böden  (7699) (7699) [eco][eco]

ElőkészítésElőkészítés Alapfelülettel szembeni követelményekAlapfelülettel szembeni követelmények
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószer-mentes, illetve legyen
szakszerűen előkészítve.
A fa nedvességtartalma: 8–12%
Fafelületek finomcsiszolását max. 180-as szemcseméretű csiszolópapírral szabad
elvégezni.

■

ElőkészítésElőkészítés
A szennyeződéseket, a zsírt és a régi, laza festékréteget maradéktalanul el kell távolítani.
A zsíros és magas gyantatartalmú faanyagokat a felületkezelés előtt WV-891 vagy V-890
hígítóval alaposan le kell mosni.
Az alapfelület színezését szükség esetén Wohnraum-Lasur viaszlazúrral vagy OB-008
olajpáccal kell elvégezni.
A bevonat festőhengerrel történő felhordása esetén a száradási idő min. 24 óra.
Régi vagy bütűparketta, illetve különböző méretű faelemekből készült fapadló záró
olajozása előtt az egyenletes szín elérése és az egységes anyagfelvétel érdekében javasolt
színtelen OB-008-Ölbeize olajpáccal alapozni, amelynek a száradási ideje ebben az
esetben legalább 48 óra.

■

FeldolgozásFeldolgozás

Műszaki adatlapMűszaki adatlap
Termékszám: 1826
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FeldolgozásFeldolgozás

Az anyagot jól fel kell keverni.
A jobb nedvesítőképesség érdekében ajánlott az első réteget spatulyával vagy hengerrel
felhordani.
Hengeres felhordás, szórás.
Tartályos szórópisztoly: fúvóka: 1,6–1,8 mm; levegőnyomás: max. 2 bar
Airless-szórás: fúvóka: 0,23–0,28 mm, anyagnyomás: 80–120 bar.
Airmix-szórás: fúvóka: 0,23–0,28 mm, anyagnyomás: 80–100 bar, segédlevegő-nyomás:
max. 1 bar
Száradás után köztes csiszolást kell végezni 240–320-as szemcseméretű csiszolópapírral.
A száradási időt a rétegek közt be kell tartani.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb
időn belül fel kell használni.

Feldolgozási feltételekFeldolgozási feltételek
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +15 °C és max. + 25 °C.

■

Feldolgozási tudnivalókFeldolgozási tudnivalók Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges
színárnyalat.
Füstölt tölgy, és egyéb egzotikus fafajok esetében egyeztetni kell a Remmers
szakembereivel, valamint próbafelületet kell készíteni.
A magas reakciókészség miatt az anyag bőrösödhet, a felkeverés előtt a kialakult réteget
el kell távolítani, és az anyagot a biztonság kedvéért át kell szűrni.
Beltéri feldolgozása során gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.
A mellészórásból keletkező lerakódó port rendszeresen el kell távolítani a
festőhelyiségből, mert a felhalmozódó porréteg gyulladásra hajlamos.
Kerülni kell az anyag finomporlasztását és a túlzott festékköd-képződést.
A friss mellészórási port hagyni kell kiszáradni, majd össze kell gyűjteni.
A termék nem öngyulladó.
A termékkel felületkezelt felületek csiszolásánál P2 porszűrős védőmaszkot kell viselni.
Öngyulladásveszély! (lásd: DGUV 209-046. sz. előírása)
Tilos NC (nitro-cellulóz) tartalmú lakkokkal vagy pácokkal egy légtérben alkalmazni. A
szennyezett textíliát (pl. törlőrongy, munkaruha) tűzálló hulladékgyűjtőben kell
összegyűjteni és ártalmatlanítani.

SzáradásSzáradás
Porszáraz: kb. 60 perc után
Érinthető: kb. 3 óra után
Átdolgozható szórással: kb. 6 óra után
Átdolgozható hengereléssel: kb. 14 óra után
Teljesen terhelhető: 7 nap után
A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.
Alacsonyabb hőmérséklet, kisebb lécsere és magasabb légnedvesség a száradás
lassulásához vezet.
A száradás függ a fa típusától és az alapfelület nedvszívóképességétől.

■

HígításHígítás
Felhasználásra kész

■

TudnivalókTudnivalók A technikailag módosított fa- és fa szerkezeti anyagok bevonása előtt próbalakkozást,
valamint az adott területen alkalmazási tesztet kell végezni.
A készre felületkezelt faelemek csomagolásához csak légáteresztő anyagokat szabad
használni.
A lakkozott/olajozott járófelületeket partvissal vagy nyirkos felmosóronggyal rendszeresen
meg kell tisztítani a portól és/vagy a szennyeződésektől.

Műszaki adatlapMűszaki adatlap
Termékszám: 1826
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Felújítás esetén - az extrém igénybevételű járófelületnél is -, az előkészített/tisztított
felületet a termékkel, vagy Hartwachs-Öl keményviasz-olajjal kell kezelni; kerülve a
foltképződést.
Szükség esetén hetente nyirkos ronggyal fel kell mosni: ehhez Wischpflege für geölte
Böden [eco] olajozott padlóápolószert kell keverni a felmosóvízbe.
Tanúsítvánnyal ellátott termékeknél vagy építőelemeknél a vizsgálati
jelentésekben/tanúsítványokban foglaltakat és a műszaki adatlapon feltüntetett
paramétereket be kell tartani.

Munkaeszközök ésMunkaeszközök és
tiszításuktiszításuk

Rövidszőrű (3-5 mm) velúr- vagy mohair-henger, tartályos szórópisztoly, airless-, airmix
szóróberendezés, spatulya

A munkaeszközöket használat után azonnal V 101 Verdünnung hígítóval kell elmosni.
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóságTárolás/eltarthatóság Felbontatlan, eredeti kiszerelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12
hónapig.

Biztonság/előírásokBiztonság/előírások A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a
környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap
tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés Szóráskor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell
viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell
ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási
hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

VOC-tartalom
(2004/42/EK Decopaint-
irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/i kategória): max. 500 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb < 500 g/l VOC-t tartalmaz.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti
adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a
laboratóriumi vizsgálatok során megállapított
referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató
jellegűek.
Az említett adatok/információk tehát csak általános
tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és
tájékoztatnak alkalmazásukról és
felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az
építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi
esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén
javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy
forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék
rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról
vagy beépítési helyszínéről külön írásos
megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még
ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre
nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek.
Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési
és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző
verziói érvényüket vesztik.

Műszaki adatlapMűszaki adatlap
Termékszám: 1826
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