Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi
Tehniskā lapa

Knauf Steinsiegel
Impregnēšanas līdzeklis krāsas pastiprināšanai
Materiāls

Knauf Steinsiegel ar krāsas pastiprinātāju ir kopšanas līdzeklis visām
uzsūcošām, nepulētām dabiskā un mākslīgā akmens virsmām.

Sastāvs

Akrilāts, ogļūdeņraži.

Uzglabāšana

48 mēneši. Uzglabāt sausā, vēsā, bet no sala pasargātā, labi noslēgtā
oriģinālajā iepakojumā.

Īpašības un priekšrocības
Bezkrāsains, dzidrs

Vāja, benzīnveida smarža
Padara virsmas viegli kopjamas
Padara virsmas neuzņēmīgākas pret netīrumiem
Gatavs lietošanai
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Knauf Steinsiegel
Impregnēšanas līdzeklis krāsas pastiprināšanai
Pielietojums

Knauf Steinsiegel ar krāsas pastiprinātāju izmantojams uz visām uzsūcošām,
nepulētām dabiskā un mākslīgā akmens virsmām, piemēram:
uz granīta,
šīfera,
Solnhofenas plāksnēm,
marmora,
Terraco, smilšakmens,
mazgāta betona,
lejamā betona akmens virsmām.
Knauf Steinsiegel ar krāsas pastiprinātāju iekļūst akmens porās un
vienlaikus izveido zīdaina spīduma aizsargājošu kārtiņu virsmā un uz tās,
vienlaikus pastiprinot krāsas toni.
Iekštelpām un ārpus telpām.

Izstrāde

Sagatavošanās darbi
Pamatam jābūt tīram, uzsūcošam un sausam.
Izstrāde
Produktu vienmērīgi uzklāt ar otu vai vilnas rullīti. Izmantot tīras ierīces un
instrumentus. Nepieļaut putu un peļķu veidošanos. Apstrāde tāda pati kā
lakai. Pēc izžūšanas pa segumu var staigāt.
Žūšanas laiks
~60 minūtes.
Papildu
norādījumi

Nav piemērots keramikai, klinkeram un pulētām, smalki
noslīpētām vai ļoti noslogotām virsmām ar slēgtām porām.
Neuzklāt uz virsmām, kas jutīgas pret šķīdinātājiem
(piem., lakas, plastmasas).

Temperatūra/klimats
Gaisa temperatūra izstrādes laikā nedrīkst būt zemāka par +10°C. Sargāt
no tiešiem saules stariem.
Tīrīšana
Produktu var notīrīt ar šķīdinātāju saturošiem tīrīšanas līdzekļiem, piem.,
otu tīrīšanas līdzekli un dažiem vaska noņēmējiem.
Šaubu gadījumā materiāla saderību pārbaudīt uz nelielas
izmēģinājuma virsmas.
Uz smalki slīpētām virsmām uzklāt tikai plānu kārtu.
Piezīme

Uzklājot ārpus telpām, ievērot: impregnētajā virsmā, piem.,
caur plaisām vai no apakšas, nedrīkst iekļūt mitrums
(iespējama pienaini balta sakrāsošanās). Izturība ir ierobežota
(~ 1-2 gadi). Izdēdējušas virsmas jāpārklāj atkārtoti.

Citi norādījumi

Darba drošība un atkritumu savākšana
Darba vietā nodrošināt labu vispārējo/nosūces ventilāciju.
Neieelpot tvaikus.
Sargāt no aizdegšanās avotiem - nesmēķēt.
Tvertni atvērt un ar to rīkoties uzmanīgi.
Ievērot vispārējos piesardzības pasākumus
darbam ar ķimikālijām.
Pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām
nomazgāt rokas.
Izmantot iekārtas, kas izturīgas pret šķīdinātāju
iedarbību.
Neļaut produktam nonākt ūdenstilpnēs vai augsnē.
Neattīrīto tvertni nedrīkst caurdurt, griezt vaļā vai metināt.
Atlikumi var radīt eksplozijas risku.
Produkta atlikumus/atkritumus nenovadīt kanalizācijā un, līdz nogādāšanai
utilizācijai, uzglabāt to oriģinālajā iepakojumā, vai pret organisko šķīdinātāju
noturīga materiāla tvertnēs, vai atkritumu savākšanas uzņēmuma šim
nolūkam iznomātā/piegādātā konteinerā.
Atkritumu klase:
200113
Drošības tehnikie dati
Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
Var izraisīt miegainību un reiboņus. Sargāt no bērniem.
Sargāt no karstā m virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas, kā arī citiem
aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
Norīšanas gadījumā: nekavējoties sazinieties ar saindēšanās informācijas
centru/ārstu. Neizraisīt vemšanu.
Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt
netraucētu elpošanu.
Prasībām produkts apstrādāts tā glabāšanas laika nodrošināšanai.
Atbrīvoties no satura/tvertnes, nododot atkritumu savākšanas vietās saskaņā
ar vietējiem/starptautiskajiem noteikumiem.
Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Tehniskie dati
Apzīmējums

Vienība
3

Vērtība/Lielums
0,81 g/cm 3

Blīvums

g/cm

pH līmenis

-

-

Izstrādes temperatūra

°C

+10 °C līdz +25 °C

Temperatūras noturība

°C

Sargāt no tiešiem saules stariem

Atšķaidīšana

-

Lietot neatšķaidītu

Patēriņš

2

Pamatne

Patēriņš
~ l/m 2

Neatšķaidītā veidā

~ 10 līdz 20 m 2 / l
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Piegādes programma
Nosaukums

Iepakojuma vienība

Art. Nr.

EAN kods

Steinsiegel

1000 ml / 432 gab palete

00146238

4006379074068

Knauf info centrs:
Tel. +371 67 032 999
info-lv@knauf.com

www.knauf.lv

Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.
SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un
izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo
pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un
kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.
Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai
īpaši Knauf ieteikti produkti.

