Junckers PREFILL
Tmelící báze
Tmelící bázi Junckers PREFILL je před použitím nutno smíchat
s brusným prachem získaným při posledním broušení
dřevěného povrchu. Junckers PREFILL je rychleschnoucí a
používá se v kombinaci s podkladovými přípravky na vodní
bázi a přípravky pro konečnou povrchovou úpravu. Junckers
PREFILL na vodní bázi je podstatný pro zatmelení podlah
citlivých na změnu vlhkosti.
Technické údaje
Typ:
Balení:
Barva:

Vydatnost:
Nanášení:
Teplota:
Poměr ředění:
Doba schnutí:
Čištění:
Skladování:
Likvidace:

Akrylátový tmelicí přípravek na vodní
bázi
5 ltr a 10 ltr
Krémový až mléčně bílý. Po smíchání
s brusným prachem získá směs po
zaschnutí stejnou barvu jako dřevěná
podlaha.
1 litr přípravku vystačí na cca 20 m²,
záleží ovšem na stavu podlahy.
Široká stěrka z nerezové oceli
+15 °C
K docílení optimální viskozity přípravku
nejprve vmíchejte brusný prach a poté
teprve přidejte vodu.
Cca 45–90 minut při +20 °C a 50%
relativní vlhkosti.
Mýdlem a vodou před zaschnutím, po
zaschnutí lihem.
Může se skladovat v originální uzavřené
a nepoškozené nádobě při +20 °C po
dobu 1 roku. Chraňte před mrazem.
Zbytky přípravku nechejte zaschnout,
poté proveďte likvidaci na určené
skládky.

Průmyslově lakované podlahy
Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24 a
odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení
vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60. Nakonec použijte
brusný papír zrnitosti č. 120–180, aby byl povrch
rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte
podle pokynů v návodu na neošetřené nebo broušené
povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.
Důležité upozornění:
Před použitím čtěte informace
bezpečnostní kroky.
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a
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LIKVIDACE
Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a
prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení.
Prázdný a suchý plastový obal předejte na řízenou skládku
k recyklaci. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód
odpadu tekutý 08 01 12, obal 15 01 02.
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a
ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č.
157/1998 Sb. v platném znění není výrobek klasifikován jako
nebezpečný. S–věty: 62 - Při požití nevyvolávejte zvracení:
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doporučené množství nátěrů
Povrchy vystavené vysoké zátěži: 2 vrstvy Junckers
PREFILL + 1 vrstva Junckers PRELAK při vydatnosti 8 m²/ltr
+ 2 vrstvy Junckers STRONG při vytatnosti 10 m²/ltr.
Povrchy vystavené nízké zátěži: 2 vrstvy Junckers
PREFILL + 1 vrstva Junckers PRELAK při vydatnosti 8 m²/ltr
+ 1 vrstva Junckers STRONG při vydatnosti 10 m²/ltr.
Povrchy určené pro sport: 2 vrstvy Junckers PREFILL + 1
vrstva Junckers PRELAK při vydatnosti 8 m²/ltr + 1-2 vrstvy
Junckers SPORT High Perfomance při vydatnosti 10 m²/ltr.
Pokyny pro použití
Neošetřené / broušené povrchy
Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty,
polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů.
Poslední broušení podlahy by mělo být provedeno brusným
papírem o zrnitosti minimálně 120.
Vybruste povrch a odstraňte veškerou
Smíchejte
dostatečné
množství
s přípravkem Junckers PREFILL tak, aby
která se dá ještě stále roztírat. Ředit
nejrychleji rozetřete pastu pomocí stěrky

špínu a nerovnosti.
brusného
prachu
vznikla hustá pasta,
můžete vodou. Co
z nerezové oceli.
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Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek
a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány
pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody.
Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši
kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost
se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo
skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.

DOVOZCE:
HEMAX TRADING, spol. s r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov
Tel/fax: +420 554 614 514
e-mail: info@junckers.cz, http://www.junckers.cz

