ZAŠČITA ZA KLINKER

LASTNOSTI IN PODROČJE UPORABE
ZAŠČITA ZA KLINKER je vodoodbojna impregnacija na osnovi silan - siloxanov in lanenega
olja namenjena za končno zaščito mineralnih poroznih gradbenih materialov, predvsem pa
neglaziranega klinkerja in opečnih tlakovcev pred vodo / vlago. Poleg tega ZAŠČITA ZA
KLINKER osveži naravno barvo ščitenih materialov, ki imajo tako temnejši ton.
OSNOVNE LASTNOSTI
Izgled
Gostota, 20°C

Lastnost
tekočina zlato rumeno-rjave barve značilnega vonja
0,85 kg/dm3

PORABA
Poraba je odvisna od vrste, poroznosti in hrapavosti površine, ki jo ščitimo in znaša za:
• klinker ploščice ca. 0,020 kg/m2
• opečne tlakovce ca. 0,100 kg/m2
NAVODILA ZA UPORABO
• PRIPRAVA POVRŠINE
Površine, na katere nanašamo ZAŠČITO ZA KLINKER, morajo biti suhe, očiščene prahu in
mastnih madežev. Biti morajo kompaktne, brez poškodb in razpok, ki jih ZAŠČITA ZA
KLINKER ne more premostiti.
Pred nanašanjem ZAŠČITE ZA KLINKER moramo zaščititi površine, ki jih ne impregniramo.
• NANAŠANJE
ZAŠČITO ZA KLINKER nanašamo z mehko krpo, tako da jo dobro vtremo.
Če uporabljamo ZAČITO ZA KLINKER v zaprtih prostorih, moramo poskrbeti za dobro
prezračevanje.
• ČIŠČENJE ORODJA IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV
Delovne pripomočke po uporabi očistimo z bencinom ali razredčilom.
Uporabljeno krpo po končanem delu namočimo v vodo, da preprečimo samovžig!
PAKIRANJE
• doze 0,8 kg, ročke 4 kg
SKLADIŠČENJE
• ZAŠČITA ZA KLINKER je vnetljiva tekočina, zato jo moramo skladiščiti v skladiščih, ki
ustrezajo predpisom za skladiščenje vnetljivih tekočin. ZAŠČITO ZA KLINKER moramo
skladiščiti v tesno zaprti embalaži, na hladnem in zračnem prostoru, ločeno od virov vžiga
in toplote ter zaščiteno pred direktno sončno svetlobo.
• V dobro zaprti, nepoškodovani embalaži, je rok uporabnosti min. 2 leti od datuma
proizvodnje.

ZAŠČITA ZA KLINKER

VARNOSTNA OPOZORILA
ZAŠČITA ZA KLINKER je vnetljiva tekočina, zato moramo pri delu
z njo upoštevati vsa navodila za delo z vnetljivimi snovmi in
splošna navodila za delo s kemikalijami:
• med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
• po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

OPOZORILO
Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo
vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!

• Pri delu z ZAŠČITO ZA KLINKER moramo nositi primerne
zaščitne rokavice in zaščito za oči. Če pride do brizganja na kožo
ali v oči, kožo speremo s toplo vodo in milom, oči pa spiramo s
tekočo vodo najmanj 15 min in poiščemo zdravniško pomoč.

Ta tehnična informacija dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje (08/04).

• ZAŠČITA ZA KLINKER lahko škodljivo vpliva na vodne organizme,
zato je ne odlagamo v okolju in ne izpraznimo v kanalizacijo.

