UV AIZSARDZĪBA - ĀRDARBIEM

Rubiomonocoat PIGMENTĒTA UV GRUNTS
(SUNPRIMER COLOR)

2-KOMPONENTU SISTĒMA

APRAKSTS:
Rubio Monocoat Pigmentētā UV grunts ir uz ūdens bāzes veidota
grunts, kas izmantojot nano tehnoloģiju ļauj nodrošināt iespaidīgu krāsu
pigmentāciju. Produkts aizsargā koku pret UV staru rezultātā radīto
krāsas zudumu, sēnīšu rašanos, mitrumu, pelējumu un lobīšanos. RMC
Pigmentētā UV grunts (Sunprimer Color), jālieto pirms virsmas
apstrādes kombinācijā ar RMC Terašu eļļu 2C (Decking Oil 2C) vai
RMC Fasāžu eļļu ( Siding Oil).
RMC Pigmentētā UV grunts aizsargā koku no bojājumiem, ko
izraisa foto-oksidācijas, pateicoties lignīna stiprināšanas iedarbībai.
LIETOŠANA:
1. Piemērots tikai neapstrādātai koksnei, tas ir svarīgi, lai sasniegtu
kvalitatīvu aizsardzību.
2. Notīriet virsmu ar RMC Koka tīrītāju ārdarbiem (Exterior Wood Cleaner).
3. Uzklājiet RMC Pigmentēto UV ( Sunprimer Color)grunti izmantojot
smidzinātāju, rullīti, otu vai šķiedru neatstājošu lupatiņu.
4. Ļaujiet nožūt līdz virsma šķiet sausa, pārbaudiet pieskaroties.
5. Uzklājiet RMC Terašu eļļu 2C ( Decking Oil 2C) vai
RMC Fasāžu eļļu (Siding Oil).
KRĀSAS:
Pieejams plašs krāsu un koka toņu klāsts.
PATĒRIŅŠ:
RMC Pigmentētās UV grunts patēriņš mainās atbilstoši šādiem
faktoriem:
1. Koksnes blīvums- mīkstāka koksne- lielāks patēriņš.
2. Mitruma saturs- kokam jābūt sausam. Neizmantojiet, ja mitruma
saturs koksnē pārsniedz 12%.
3. Apkārtējās vides gaisa temperatūra- optimālajai temperatūrai
vajadzētu būt no 15°C līdz 27°C , ar relatīvo mitrumu, kas ir mazāks
par 80%. Nelietot atklātā saulē, lietū vai augstā temperatūrā.
4. Sagatavošana- koka sagatavošanas metode (slīpēts, ēvelēts u.c.),
ietekmē produkta patēriņu.

RMC Pigmentētā UV grunts patēriņš : Renovētam kokam, vai pēc
RMC Koka tīrītāja ārdarbiem (Exterior Wood Cleaner) lietošanas.

Veicot atjaunošanas darbus izturieties saudzīgi pret virsmu,
iepazīstieties ar Rubio Monocoat lietošanas instrukciju.
Eksotiskai un cietai koksnei:
Sveķainai un mīkstai koksnei:

1 l = +/- 15 - 25m2
(+/- 40 - 60 g/m2)
1 l = +/- 10 - 15m2
(+/- 60 - 100g/m2)

Šie parametri ir tikai orientējoši. Patēriņš ir atkarīgs no koksnes
veida un apstrādes metodes. Vienmēr ir ieteicams produktu
izmēģināt uz parauga, lai precīzi aprēķinātu nepieciešamo daudzumu.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS:
Fizikālais stāvoklis: Šķidrs
Zemas viskozitātes (< 50 m Pa.s pie 15°C pēc Brukfilda skalas
(Brookfield RVT)) pH: 6 – 8 (20°C)
Smarža: specifiska
Blīvums: 1,025 kg/l
UZGLABĀŠANA:
Produktu var uzglabāt 12 mēnešus, sausā vietā un tā orģinālajā
iepakojumā.
IEPAKOJUMS:
0,5 - 1 - 5 - 10 - 25 litri

RMC Pigmentētā UV grunts
Patēriņa aprēķins:kokam ir jābūt piesātinātam ar RMC Pigmentēto
UV grunti, nepārsniedzot noteiktos daudzumus.
Orientējošais patēriņa daudzums:

RMC Pigmentētā UV grunts: Jaunam kokam
Eksotiskai un cietai koksnei:
1 l = +/- 20 - 35m2

(+/- 30 - 50 g/m2)

Sveķainai un mīkstai koksnei:

1 l = +/- 15 - 20m2
(+/- 50 - 60 g/m2)

ATRUNA: Lietotājs pats ir atbildīgs par produkta lietošanu, izvērtējiet vai produkts ir
piemērots Jūsu vajadzībām. Muylle Facon NV neuzņemas atbildību par
iespējamajiem zaudējumiem. Iepriekšējā infornācija var tikt labota, kas tiks publicēta,
pārskatīto variantu tehniskajā lapā. Mēs neuzņemamies atbildību par neapmierinošu
rezultātu, kas nav saistīts ar produkta kvalitāti. Šī tehniskā informācija ir savākta
pamatojoties uz pašreizējo informāciju un zināšanām. Jaunākās tehniskās lapas var
pieprasīt vai ir pieejamas mājas lapā: www.rubiomonocoat.com

SUNPRIMER COLOR
RAŽOTS BEĻĢIJĀ: Muylle Facon NV
IZPLATĪTĀJS: SIA “GLASS&WOOD”
Adrese: „Rosalia”, Saurieši, Salaspils nov., LV – 2118
Mob. +371 29444421, Fakss +371 67708447
E-pasts: info@gwhome.lv, mājas lapa: www.gwhome.lv

