
Reparatur-SetReparatur-Set
Opravná sada pre lakované a olejované drevené povrchy

DostupnosťDostupnosť
Počet kusov na palete 375

BalenieBalenie

Druh balenia sada v kartóne

Kód obalu 01

Číslo výrobkuČíslo výrobku

4955 ◼

SpotrebaSpotreba Podľa potreby

Oblasti použitiaOblasti použitia Drevo v interiéri■
Lakované a olejované drevené povrchy■
Drevené podlahy a schody■
Parkety & laminát■
Nábytok, kuchyne a dvere■

Vlastnosti výrobkuVlastnosti výrobku Všetky potrebné pomôcky v jednej sade:
11 farieb tvrdého vosku
1x plnič hoblíku včítane rúna a brúsenie a leštenie
1x tavič (vrátane batérií)
1x bavlnená tkanina
1x priehľadná kefa (pololesklá)

■

CertifikátyCertifikáty VerarbeitungsanleitungVerarbeitungsanleitung

Prípravné prácePrípravné práce Príprava podkladuPríprava podkladu
Miesto určené k oprave musí byť čité, suché & odmastené
Možné volné, odstávajúce časti pred opravou odstráňte

■

SpracovanieSpracovanie Vyberte požadovaný farebný odtieň
Roztavte tavičku, nahrejte malé množstvo plniacej látky & zamiešajte
Poškodené miesta vyplňte pomocou voskovej zmesi
Prebytky vosku odstráňte pomocou hrebienku
Povrch odmastite pomocou priloženého vliesu
Povrch nalakujte pomocou utesňovacej tužky

Technický listTechnický list
Číslo výrobku 4955
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Stupeň lesku doladíte pomocou brúsiacej & leštiacej hadričky
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie priUpozornenie pri
spracovaníspracovaní

SchnutieSchnutie
Utesňovacia tužka:
Suchý proti prachu: po cca 5 minútach
Pevný na dotyk: po cca 10 minútach
Pre ďalšie spracovanie: po cca 10 minútach
Úplná zaťažiteľnosť: po cca 30 minútach

Vosk/tužka:
spracovateľná/pre ďalšie použitie po ochladení pri teplote v miestnosti

■

RiedenieRiedenie
Pripravený k aplikácii

■

SkladovanieSkladovanie Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom,
trvanlivosť min. 24 mesiacov.

BezpečnosťBezpečnosť Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a
ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Likvidácia Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s
miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami. Iba obaly bez zbytkov
odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte
do kanalizácie.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta
boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v
laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v
zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a
popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a
spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy

, že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti
daných pracovných podmienok, použitých materiálov
a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky
individuálne prípady. Preto v prípade pochybností
doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať.
Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú
vhodnosť
alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému
účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo
inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho
svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše
Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu
nahradzuje posledné vydanie Technického listu.
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