Junckers BASEFILL
Tmelící základ
Junckers BASEFILL - tmelící základ pro přípravu tmelu na
rozpouštědlové bázi sloužící k vyrovnání nerovností, spár a
menších poškození dřevěných podlah. Používá se k tmelení
masivních dřevěných parket instalovaných plošným lepením.
Nedoporučuje se použití na parkety pokládané plovoucím
způsobem.
Pokyny pro použití:
Junckers Basefill se smíchá s co možná nejjemnějším
brusným prachem z posledního broušení v pastovitou hmotu.
Vzniklá hmota se nanáší ocelovou stěrkou na celou plochu
podlahy. Čím je hmota jemnější, tím lépe se zpracovává a
lépe drží ve spárách. Po zaschnutí se celá plocha opět
přebrousí jemným zrnem.
U větších spár nebo poškození doporučujeme po zaschnutí
nanést druhou vrstvu. Po zaschnutí se povrch opět přebrousí
jemným zrnem. Veškerý tmel nacházející se na ploše musí
být beze zbytku vybroušen.
K finální povrchové úpravě je možné
vytvrzovací oleje ze sortimentu Junckers.
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Technické údaje:
Barva:

Bezbarvý, výsledný odstín pasty je
závislý na použitém brusném prachu
Pojivo:
Nitrolak
Rozpouštědlo:
Aceton
Vydatnost:
Cca. 10 m2/1 ltr., závislá na počtu a
velkosti spár a poškození
Doba schnutí:
Při +20°C a relativní vlhkosti do 65% a
dle velikosti spár cca 20-90 min. Nízké
teploty dobu schnutí prodlužují, vyšší
zkracují.
Pracovní podmínky: Během pracovního cyklu a doby schnutí
je nutné zajistit dostatečné větrání.
Způsob nanášení:
Nerezová ocelová stěrka
Teplota povrchu:
+10°C
Ředění:
Nedoporučuje se
Čištění nářadí:
Junckers Thinner 007
Balení:
12 ltr.
Skladovatelnost:
min. 24 měsíců
Skladování:
V uzavřených originálních obalech
v chladu a suchu po několik let.
Likvidace:
Tekuté zbytky a nevytvrzená hmota jsou
nebezpečný
odpad.
Nevylévat
do
kanalizace.
Nelikvidovat
s domácím
odpadem. Zbytky odevzdejte ve sběrně
nebezpečného odpadu.
Bezpečnostní upozornění:
Tento výrobek obsahuje rozpouštědla, jejichž intenzivním
vypařováním při zpracování hrozí nebezpečí vznícení. Páry
rozpouštědel mohou se vzduchem vytvořit výbušnou směs.
Při zpracování a během schnutí prostor dostatečně větrejte.
V místě aplikace a také v okolních místnostech je zakázáno
kouřit, svařovat, používat otevřený oheň a topit v kamnech.
Elektrická zařízení jako topné spirály, topné desky,
akumulační kamna apod. včas vypnout, aby do začátku prací
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vychladly. Vyvarujte se vzniku jiskření u elektrického nářadí.
Nepoužívané nádoby dobře uzavřete. Zbytky nevylévejte do
kanalizace a uchovávejte mimo dosah dětí. Před působením
rozpouštědlových par chraňte rostliny a akvária jejich
odstraněním z místnosti.
Dle TRGS 617 upozorňujeme na to, že ve smyslu zákona o
bezpečnosti práce proběhly zkoušky na alternativním řešení
uvedeného rozpouštědlového přípravku. Všeobecně se
v současné době používají téměř pro všechny povrchy
alternativní produkty na vodní bázi. V případě nejasností
bude situace vysvětlena na základě telefonického hovoru
přímo s dodavatelem.
V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění je
výrobek označován následovně:
Označení nebezpečí:
F - vysoce hořlavý!
Xi – Dráždivý!
Obsahuje Aceton
R – věty:
10 - Hořlavý
11 - Vysoce hořlavý
36 - Dráždí oči
66 - Opakovaný kontakt s kůží vede k jejímu popraskání a
vysušení
67 - Výpary mohou způsobit malátnost nebo bezvědomí
S – věty:
2
- Uchovávejte mimo dosah dětí
16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz
kouření
24 - zamezte styku s kůží
25 - zamezte styku s očima
26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
33 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům
statické elektřiny
36 - Používejte vhodný ochranný oděv
37 - Používejte vhodné ochranné rukavice
38 - V případě nedostatečného větrání používejte
vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení
51 - Používejte pouze v dobře větraných prostorách
60 - Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn
jako nebezpečný odpad
Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako
naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou
výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších vědeckých
poznatků a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v
souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že
pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu,
nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. V případě nejasností
doporučujeme kontaktovat výrobce. Při doporučeních dalších výrobků
Junckers je nutno brát v potaz i jejich technické informace a návody.
Naše záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné
obchodní podmínky a stále se rozvíjející technické poradenství. Před
použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.
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