Technický list
BONDEX VOSKOVÝ TMEL 4490
•
•
•
•

Pro menší poškození povrchù døeva a umìlé hmoty k zatmelení
Pro døevìná obložení stìn, profilová prkna, dveøe a nábytek
Pro døevìné plochy, které již byly lazurovány, moøeny a lakovány
Stálobarevnost v potu / slinìní; vyzkoušeno podle DIN/EN 71, díl 3. Pro dìtské hraèky naprosto
nezávadné po uschnutí nátìru.

1.

Všeobecný popis

1.1

Oznaèení produktu

BONDEX VOSKOVÝ TMEL 4490

1.2

Výrobce

S. Dyrup & Co. A/S
Kodaò, Dánsko.

1.3

Druh výrobku

BONDEX voskový tmel je chemicky neutrální smìs
z minerálních voskù.

1.4

Použití

Pro døeva a umìlohmotné plochy ve vnitøním prostoru,
které již byly moøeny, lazurovány a lakovány, jako napø. dveøe
a nábytek, døevìná obložení stìn a døevìné stavební díly.

1.5

Pùsobení produktu

K vytmelení menších poškození døevìných a umìlohmotných
povrchových ploch, napø. škrábance, vrypy a malé trhliny, ve
vnitøních prostorech.

1.6

Barevný tón

Dub
Oøech
Týk
Mahagon
Jasan/buk
Pøírodní/smrk
Bílá
Èerná
Tøešeò
Tis/olše
Hrušeò
Dùležité:
Èím je reparaèní nános tenèí, tím svìtleji pùsobí
voskový tmel. Barevné tóny jsou navzájem mísitelné.

1.7

Forma dodání

Pøipraveno k použití.

1.8

Balení

1 pár, a 7 g

2.

Složení podle VDL - smìrnice 01

2.1

Pojivo

Vosk

2.2

Rozpouštìdlo

Voda

2.3

Pigmenty

Organické a anorganické
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2.4

Úèinné látky

Žádné

2.5

Pøídavné látky

Aditiva

3.

Technické údaje

3.1

Hustota

ca. 1,0 g/cm3

3.2

Pevná látka

Vosk

3.3

Viskozita

Pevná

3.4

Teplota vzplanutí

Nad 200°C

3.5

SD H2O

-

3.6

Stupeò lesku

-

3.7

Zápach

Nepatrný zápach. Po uschnutí bez zápachu.

3.8

Spotøeba

V závislosti na vlastnostech podkladu a množství
nánosu.
Provést zkušební nátìr.

3.9

Doba schnutí

-

3.10

Odolnost proti
povìtrnostním vlivùm

Pouze pro vnitøek.

3.11

Stálost na svìtle

Dobrá

3.12

Odolnost proti alkáliím

Žádná

3.13

Biocidní úèinek

Žádný

3.14

Zøedìní

Nezøedovat

3.15

Skladování

Nìkolik rokù

4.

Podklad

4.1

Druh podkladu

Pøedbìžnì upravené druhy døev (viz 4.3).

4.2

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, èistý, natíratelný, beze stop
tukù a klihu.

4.3.

Pøedbìžné ošetøení

Odstranit neèistotu, tuky a volné nátìrové èásti.
Povrchy døeva neobrušovat pomocí ocelové vlny. Nebezpeèí
vzniku tvorby rzivých skvrn.

4.4

Vlhkost døeva

Døevo jehliènatých stromù: max. 15%
Døevo listnatých stromù: max. 12%

5.

Zpracování

5.1

Postup nanášení

Stìrkou
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5.2

Pokyny pro zpracování

Voskový tmel BONDEX zahøát na teplotu ruky.
Zpracování a schnutí neprovádìt pøi teplotách pod + 5°C
a/nebo relativní vlhkosti vzduchu > 80%.
Provést zkušební nános na místech, která nejsou vidìt,
napø. na zadní stìnì nebo pod plochou stolu.

5.3

Nános:

Voskový tmel nanést lehkým stisknutím špièky stìrky
a zahladit. Brát a zpracovávat pouze malá množství z voskové
tyèky. Pøebyteèný vosk lehkým stiskem setøít.
Døevìné plochy, které jsou opatøeny závìreèným nátìrem,
pravidelnì kontrolovat a v pøípadì zjištìní malých poškození
tyto ihned odstranit - tím se docílí prodloužení trvanlivosti.

5.5

Èištìní
nástrojù

Ihned otøít hadérkou

6.

Bezpeènostní pokyny

Giscode: W 1
Ukládat mimo dosah dìtí. Postarat se bìhem a po zpracování
o dùkladné vìtrání. Aerosol nevdechovat. Pøi dotyku s oèima
nebo pokoužkou ihned dùkladnì vymýt vodou. V naléhavých
pøípadech, napø. pøi polknutí, podává informace: Poradna pro
pøípady otrav Berlín, tel. 030-1924-0.
Další informace naleznete v našem listì o bezpeènostních
údajích.

7.

Likvidace

Zbytky produktu se nesmí dostat do kanalizace, povodí nebo
pùdy. Zcela prázdné obaly se mohou odevzdat k recyklování.
Nìmecko: klíèové èíslo pro odpad 55512
Rakousko Ö-NORMA S 2100: klíèové èíslo pro odpad 55510.
Evropské klíèové èíslo pro odpad (EAK): 08 01 03

8.

Všeobecná upozornìní

Neskladovat v prostorech, v nichž se vyrábí nebo skladují
potraviny.
Ukládat pouze v origninálních obalech.
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