Технічна нформація

Aqua Möbel
Для здорового клімату в приміщенні

Alpina Водорозчинний лак для меблів - в бажаному для Вас
відтінку деревини.
Опис продукту:
Альпіна Аква Меблі
Прозорий лак для меблів, а також для інших дерев'яних
поверхонь, володіє чудовими захисними властивостями, легко
очищається. (Для паркету слід використовувати лак Alpina
Parkett). Призначений для лакованих, затонованих дерев'яних
поверхонь, необробленої деревини всередині та зовні
приміщення, забезпечує прекрасний захист вд вологи. Для
здорового життя.

Gebindefoto

ColorMix

КОРОТКИЙ ОГЛЯД
Розміри упаковки:

Ступінь глянцю:

0,75л; 2,5л.

Глянцевий та шовковисто-матовий.

Переваги продукту:

Інструмент / температура / нанесення:

Для здорового клімату в приміщенні;
Ідеально зберігає текстуру деревини;
Тривалий захист від вологи;
Чудово очищається.

Наносити фарбопультом, щіткою або валиком для акрилових
емалей.
Не застосовувати за температури повітря та основи нижче
+8°C. Інструменти після використання очистити водою з милом.

Властивості:

Час висихання:

Покриття досконало зберігає текстуру деревини, створює рівну,
швидковисихаючу та зносостійку поверхню, яка легко очищається,
не жовтіє. Чудова атмосферостійкість та стійкий блиск. Практично
без запаху під час нанесення та висихання. На водній основі.

За температури +20°C та відносної вологості повітря 65%
поверхня суха "від пилу" за 2 години. Нанесення наступного
продукту за 8 годин.

Придатні основи:

Нанесення та витрата:

Меблі та інші вироби з деревини.
Старі тривкі покриття з лаку, емалі та тонування.

Видалити крихкі старі покриття, очистити поверхню від пилу та
забруднень. Міцні старі покриття злегка відшліфувати. Нанести
Alpina Möbel в 2 шари. На нефарбовані поверхні попередньо
нанести ґрунтовку Alpina Holzgrund. Продукт добре розмішати.
Витрата: до 120 мл/м² на шар.

Кольорові відтінки / тонування:

Структура покриття / розбавлення

Прозорий; тонується машинним способом в системі ColorMix у
відтінки деревини.

Ґрунтувальний шар зовні:
Alpina Holzgrund нерозбавлено.
Проміжний шар та фініш:
Alpina Aqua Möbel нерозбавлено.

Склад:
Дисперсія акрилату, вода, гліколі/гліколеві ефіри, добавки.
Максимально допустиме значення ЄС для вмісту ЛОС в даному
продукті (кат. A/d): 130 г/л. Даний продукт містить не більше 30
г/л ЛОС.

Додаткова інформація: www.alpina.ua
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Aqua Möbel
ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА
Підготовка основи:

Покриття з поганою здатністю до навантажень:

Поверхню oчистити. У разі потреби відшліфувати. Видалити пил.
Забруднення та роздільні речовини (масла, жири) видалити.
Посірілі, крихкі поверхні відшліфувати до здорового тривкого шару
та ретельно очистити.

Нетривке покриття лаками, емалями повністю видалити до
міцної основи.

Основа

Застосування

Підготовка основи:

Ґрунтовка

Деревина,
вироби з
деревини

всередині

відшліфувати / очистити

Alpina Aqua Möbel,
розбавлений на 10-15%

зовні 1)

відшліфувати / очистити

всередині /
зовні

відшліфувати / лужне щавлення

Міцні старі
покриття

Проміжне
покриття
Alpina Aqua
Möbel

Кінцеве
покриття
Alpina Aqua
Möbel

Alpina Holzgrund

Alpina Aqua
Möbel

Alpina Aqua
Möbel

Пошкодження відремонтувати
відповідно до основи та
проґрунтувати.

Alpina Aqua
Möbel

Alpina Aqua
Möbel

1) Під час зовнішніх робіт з деревиною застосовувати тільки в місцях, захищених від безпосереднього кліматичного впливу, оскільки
відсутній захист від УФ.
Витрата:

мл/м²

Нанесениня
щіткою

Нанесення
валиком

Нанесення методом
розпилення

100-120

100-120

100-120

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Увага

Утилізація

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Роботи здійснювати за
достатньої вентиляції. Під час роботи з продуктом не вживати їжу та
напої, не палити. У разі контакту зі шкірою або очима негайно
ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію,
ґрунт, водойми! Очищення інструментів: одразу після використання
помити водою з милом. Під час нанесення розпилювачем уникати
вдихання парів та аерозолю.

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти
прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку
утилізувати як побутове сміття.

Зберігання

ТІ № 435_UA_RU станом на березень 2014 р.

В прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно закритій
упаковці за температури від +5°C до +20°C. Гарантійний строк
зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній упаковці.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки
та нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов
на об'єкті покупець/користувач, однак, зобов'язаний перевіряти наші
матеріали на придатність для передбачуваної цілі використання,
стосовно до умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний
документ стає недійсним.

КОНТАКТ

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус 8.
Бізнес-центр "Форум Вест Сайд"
тел.: +38 044 379-06-91, моб.: +38 067 678-00-59, E-mail: info@caparol.ua
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