Saxol-Imprägniergrund-L
Väritön öljy-alkyylihartsi-puupohjuste
Käyttökohteet

Saxol-Imprägniergrund-L on liuotinainepohjainen puupohjuste ulkokäyttöön
Saxotol- kuultomaalilla käsiteltävien pintojen alle. Se sitoo heikkoja sään
kuluttamia alustoja ja tasaa imukykyä, jolloin saadaan tasainen lopputulos.
Käytetään erityisesti ikkunoissa, ovissa, puuverhouksissa sekä muissa puukohteissa
ulkona. Saxol-Imprägniergrund-L:n ominaisuuksiin kuuluu erittäin hyvä
läpitunkeutumiskyky ja lyhyt kuivumisaika. Sopii hyvin yhteen tiivisteaineiden ja
muovisten tiivisteprofiilien kanssa.
Sidosaineena käytetään pellavaöljyn / pellavaöljystandöljyn yhdistelmää. Hyvän
läpitunkeutumiskykynsä ansiosta suojaa Saxol alustaa sinistymistä vastaan.

Pakkauskoko

5 ja 25 l. Myös litroittain.

Varastointi

Säilyy täysissä ja hyvin suljetuissa alkuperäispakkauksissa 12 kuukautta. Ei saa
säilyttää yli 30º C:een tai alle 2º C:een lämpötiloissa. Tämän vuoksi pakkaukset on
suojattava auringonsäteiltä ja pakkaselta.

Fysikaaliset
ominaisuudet

Tiiviys (g/cm3) = 0,83
Kiinteäaine (M-%) = 16,7
Kosketuskuiva (h) = 10
Väri = kirkas

Riittoisuus

Noin 150 g/m2 – aina alustan imukyvystä riippuen.
Suosittelemme riittoisuuden testaamista mallikappaleen avulla.

Ohennusaineet

Käsittely ohentamattomana.

Sävytys

Ei ole. Jos pohjuste pitää olla todentamisen vuoksi näkyvissä, voidaan SaxolImprägniergrund-L -pohjuste sekoittaa pieneen määrään Saxotol-kuultomaalia.

Työtapa

Sively tai esineen kyllästys upottamalla.

Esikäsittely

Maalattavan pinnan täytyy olla puhdas ja kuiva. Puhdista pinnat rasvasta, öljystä,
pölystä ja muista epäpuhtauksista. Tuotetta ei saa käyttää suoraan auringonvalossa.
Huomio!
Puun kosteus ei saa ylittää 15 M-%:a,
ikkunanpielien kohdalla 12 M-%:a.
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Suositeltava
maalin koostumus

Uusi puu (esim. ikkunat, talon ovet)
Pohjuste
1 x Saxol-Imprägniergrund-L
Pintakäsittely
2 x Saxotol-kuultomaali värisävy
Vanha, sään kuluttama puu
Hiotaan kokonaan, vanhat maalinrippeet poistetaan.
Pohjuste
1 x Saxol-Imprägniergrund-L
Pintakäsittely
1-3 x Saxotol-kuultomaali värisävy tai
1 x Saxotol-pohjamaali ja
1 x Saxotol-pintamaali kiiltävä
Noudata aina asiantuntijan erikseen antamia ohjeita.

Käsittely

Saxol-Imprägniergrund-L levitetään ohentamattomana
Huomio!
Upotettaessa ei saa käyttää rauta- eikä sinkittyjä astioita, vaan astioiden on oltava
valmistettu alumiinista tai polyesteristä. Pakkaukset ja upotusastiat on suljettava
hyvin jokaisen käytön jälkeen. Jos laitteisto on pidemmän aikaa pois käytöstä,
upotuslaitteen sisältö siirretään ilmatiiviiseen pakkaukseen.

Maalausolosuhteet Yli + 5°C suhteellisen ilmankosteuden ollessa alle 80 %.
Päällemaalaus

12 h kuluttua – aina lämpötilasta / ilmankosteudesta ja alustan imukyvystä
riippuen.

Työvälineiden
puhdistus

Heti käytön jälkeen tärpätillä.
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Vaarallisten ja haitallisten
aineiden merkinnät Xn terveydelle haitallista

F -> helposti syttyvää
Sisältää: tolyylifluanidia + sinkkikarboksylaatteja
liuotinnafta (kevyt)
isoparafiini; vastaa ISOPAR J:tä
Sisältää: Rasvahappojen Co-, Ba-, Zn-suolaa testibensiinissä.
Voi aiheuttaa allergisia reaktioita.
R- ja S-lausekkeet:
R 43: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R 52/53: Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia
haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R 66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
R 67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
S 9: Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
S 16: Eristettävä sytytyslähteistä – tupakointi kielletty.
S 23: Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.
S 33: Estettävä staattisen sähkön aiheuttaman kipinöinti.
S 37: Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
S 38: Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa
hengityksensuojainta.
S 51: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
Kuljetusmääräykset ADR-luokka 3, III, 640E. Erikoismääräys 640E. UN-Nr. 1263
EU:n raja-arvo
Tämä tuote kuuluu kategoriaan A/h Lb: 750g/l (2010).
VOC-pitoisuudelle Tämä tuote sisältää 676g/l VOC
(DecoPaint)
Liuotinainepitoisuus (VOC-CH) 86%.
Hävittäminen
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Tuote: EU-jäteavain nro 08 01 11
Puhdistamattomat pakkaukset:
Paikallisten hävittämistä tai kierrättämistä koskevien määräysten mukaisesti. Jos
pakkausta ei ole tyhjennetty ohjeiden mukaan, on kyseessä ongelmajäte.
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