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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA E

OKSIDUOJANTIS PILKINIMO REAGENTAS
MILTELIAI ĄŽUOLO PARKETUI IR
KITAI TANINO TURINČIAI MEDIENAI
0848
PRAMONINIAM NAUDOJIMUI

Užtenka vieno reagento sluoksnio ir oksidacijos pagalba išgaunama pilka medienos patina ant
ąžuolo ir kitos tanino turinčios medienos, rausvojo ir šviesiojo amerikietiško ąžuolo.
SAVYBĖS
Milteliai maišomi su vandeniu. Labai didelė atspalvių įvairovė. Jūs galite sumaišyti 150g / 1 litre
vandens, arba 100g arba 50g miltelių 1 litre vandens arba pasirinkti dar kitokią proporciją
priklausomai nuo to, kokį atspalvį siekiate išgauti.
PARUOŠIMAS
Naujas parketas : mediena turi būti šlifuota arba šukuota, niekuo nepadengta, dulkės nusiurbtos.
Senas parketas : mediena turi būti nušlifuota ir nusiurbtos dulkės, neturi būti jokių lako ar vaško
likučių…
NAUDOJIMAS
Labai gerai išmaišykite 150 g miltelių ( t.y. 3 “suspaustus” matavimo samtelius ) 1 litre vandens,
palikite tirpalą sureaguoti 5 – 10 minučių. Paruoštas reagentas gausiai užpurškiamas įrenginiu su
siurbliu arba specialiu robotu. Siekiant tolygaus paviršiaus padengimo į sistemos maitinimo talpą
įdedamas nedidelis maišytuvas. Su šiuo reagentu galima dirbti 0 - 30° temperatūroje, džiovinimas
gali būti vykdomas tunelyje, nebus jokio spalvos pakitimo.
Medienai išdžiūvus, susidaręs baltas sluoksnis nutrinamas žaliu abrazyvu arba monošepečiu su
žaliu PAD’u, arba paprastu šepečiu, nusiurbiamos dulkės.
Prieš nutrinant dulkes galima padengti reagentu 0844, grynu arba atskiestu, tai po džiovinimo
suteiks dar kitokių atspalvių. Išdžiūvus nutrinkite baltą sluoksnį tokiu pat būdu kaip jau aprašyta.
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BAIGIAMASIS SLUOKSNIS
Galite rinktis iš šių kelių galimybių:
I.

“Izoliuojantį sluoksnį” sukurianti priemonė 0219 leidžia reagentais pilkintą parketą
lakuoti bet kokiu vandens pagrindu pagamintu laku, išsaugant išgautą pilką atspalvį.

II.

Vandens pagrindu pagaminta, bespalvė, apsauginė alyva 0218 nekeičia oksidacijos būdu
išgauto atspalvio ir nepalieka vandens dėmių.

III. Vandens pagrindu pagaminta, apsauginė, pusiau blizgi (satininė ) alyva 0217, nekeičia
oksidacijos būdu išgauto atspalvio, suteikia parketui satininio blizgesio ir nepalieka
vandens dėmių.
IV. Vandens pagrindu pagamintas, bespalvis, matinis lakas 0220 suteikia parketui labai gerą
apsaugą.
Būtinai išbandykite reagentus, kad įvaldytume jų naudojimą ir galėtumėte išgauti siekiamą rezultatą.
Vaškas: padengus arba nepadengus 0219, teptuku užtepkite bespalvę vaško pastą (su skiedikliu)
0052 arba bespalvį, vandens pagrindu pagamintą vašką 0244.
Išeiga: su 1 litru reagento padengiame 7 – 9 m2 priklausomai nuo medienos porėtumo.
Pakavimas: 600 g (=4 ltr ) – 5 kg (=33 ltr ) – 30 kg (=200 ltr) maišant 150 g miltelių /1 ltr
vandens, ir daugiau, priklausomai nuo pasirinktos proporcijos

SAUGOS REIKALAVIMAI
•

Atidžiai perskaityti informaciją apie saugumo priemones

•

Nepraryti

•

Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje

•

Dirbti su guminėmis pirštinėmis ant rankų

•

Nelaikyti vaikams pasiekiamose vietose

Ši informacija yra pateikta gera valia, be jokių įsipareigojimų
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