Teak 1

Koodi:
6811.001

PESUAINE JA TAHRANPOISTOAINE TIIKILLE
- POISTAA TAHRAT
- POISTAA SIENET JA HOMEEN
- EI VAHINGOITA LUONNONKUITUJA

OMINAISUUDET
Teak 1 poistaa kaikentyyppisen lian puupinnoilta. Teak 1:n pH-arvo on hieman emäksinen, joten se puhdistaa
pinnan perusteellisesti. Se poistaa lian, mutta jättää puun öljypitoisuuden ennalleen.

TEKNISET TIEDOT
Kovetus:
Ominaispaino:
Kiintotilavuus:
Leimahduspiste:
Olomuoto:
Väri:
Pakkaus:

/
1,01 ± 0,02 kg/l
%
/
/
väritön
0,5 litraa

PINNAN ESIKÄSITTELY
Pinnan esikäsittely ei ole yleensä tarpeen. Ainoastaan jos puupinta on vaurioitunut, se kannattaa hioa kevyesti
ennen tuotteen käyttöä.

KÄYTTÖ
SUOJAA KAIKKI VIERESSÄ OLEVAT MAALIPINNAT.
Kastele puu vedellä, kaada kannelle pieni määrä Teak 1:tä ja hankaa sitä pehmeällä harjalla tai sienellä kuitujen
suuntaisesti, kunnes väri muuttuu tummaksi. Huuhtele kansi ja toista sama toimenpide uudelleen Teak 2:lla,
kunnes väri muuttuu kullankeltaiseksi. Huuhtele uudelleen, anna kuivua ja käsittele sitten Teak 3:lla.
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Teak 1

Koodi:
6811.001

PESUAINE JA TAHRANPOISTOAINE TIIKILLE
KÄYTTÖTIEDOT
Kuivumisaika ennen käyttöä (20 °C):
Käyttöaika (20 °C):
Käyttölämpötila vähintään/enintään
Kovete:
Sekoitussuhde määrän osalta:
Sekoitussuhde painon osalta:
Ohenne:
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden:
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C):
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):
Kerrosten määrä:

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

MUISTIINPANOT

TURVAMÄÄRÄYKSET
Käytä suojakäsiteitä tuotetta käsiteltäessä ja vältä kosketusta ihon kanssa. Hävitä jäljelle jäänyt tuote määräysten
mukaisesti. Älä saastuta ympäristöä. Pidettävä lasten ulottumattomissa.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin,
joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen
seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole
erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.
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