BONIFUGA
SPOIWO SZPACHLOWE

DANE TECHNICZNE
Baza

żywice syntetyczne

Barwa

jasno słomkowa

Zapach

charakterystyczny

Temperatura pracy

min. 15°C

Wydajność

ok. 100 g/m2

Zalecane szlifowanie

po min. 20 minutach

Wilgotność powietrza

max. 65 %

Wilgotność podłoża

max. 12 %

ZASTOSOWANIE
Spoiwo szpachlowe przeznaczone do zastosowań profesjonalnych,
po wymieszaniu z pyłem drzewnym pozostałym po szlifowaniu
drewna, do wypełnienia szczelin pomiędzy klepkami parkietu, deskami
drewnianymi lub mozaiką parkietową.
Szczególnie zalecany jest do stosowania na podłogi, schody i parapety
drewniane podczas układania jak i renowacji powierzchni.

CZYSZCZENIE
Świeże zabrudzenia z narzędzi usuwać benzyną. Utwardzony produkt
można usunąć jedynie mechanicznie.
MAGAZYNOWANIE
Przechowywać w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach,
w temperaturze od +10°C do +25°C. Produkt przechowywany
niezgodnie z wymaganiami traci właściwości klejące i nie nadaje
się do stosowania. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki
produktu.
TERMIN WAŻNOŚCI
6 miesięcy od daty produkcji.
OPAKOWANIA
Opakowania: 5l.
ZALECENIA BHP
Przestrzegać zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą.
Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed
dziećmi.
Produkt
jest
klasyfikowany
jako
niebezpieczny
wg obowiązujących przepisów – szczegółowe dane podano w karcie
charakterystyki.

Wydanie 3, październik 2020r. Niniejsze wydanie zastępuję poprzednie.
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na doświadczeniach praktycznych oraz na wynikach naszych badań laboratoryjnych i w żadnym przypadku nie stanowią prawnej
gwarancji właściwości, ponieważ nie mamy wpływu ani na różnorodność, ani na sposób stosowania materiałów używanych w powiązaniu z naszymi wyrobami. Zalecamy klientom
przeprowadzenie własnych prób dla określenia przydatności produktu.
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BONIFUGA

CHARAKTERYSTYKA
Jednoskładnikowy preparat na bazie żywic syntetycznych z dodatkiem
środków
modyfikujących
w
mieszaninie
rozpuszczalników
organicznych. Doskonale nadaje się na powierzchnie drewniane
jak i drewnopochodne. Charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością
i neutralnością do zastosowanych lakierów i bejc.

SPOSÓB UŻYCIA
Produkt należy wymieszać z pyłem pozostałym po szlifowaniu drewna
w proporcji 1 cześć pyłu na 3-5 części produktu w zależności
od rodzaju drewna, rozmiaru drobin pozostałych po szlifowaniu oraz
wymaganej konsystencji. Do wypełniania wąskich szczelin produkt
powinien mieć niską lepkość w celu dobrej penetracji, do wypełniania
szerokich otworów produkt powinien być gęsty. Produkt może być
stosowany na drewniane podłogi wcześniej szlifowane. Nie należy
go stosować na drewno o wilgotności powyżej 12%. Produkt powinien
być nakładany giętką szpachlą jedno- lub kilkukrotnie
aż do wypełnienia wszelkich nierówności. Pozostałość produktu należy
usunąć z powierzchni drewna poprzez szlifowanie. Z chwilą
wyschnięcia produktu możliwe jest nakładanie wszelkiego rodzaju
lakierów.

PRODUKT DO PODŁÓG

Doskonałe
Doskonałe wyrównanie
wyrówn anie nierówności
Bardzo dobra adhezja do drewna
Wysoka elastyczność
Krótki czas schnięcia
Łatwe szlifowanie
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