CECIL LX530+ – 8 metų medienos apsauginė dažyvė
 aukštos kokybės apsauga nuo neigiamo vandens ir UV poveikio.
 kvėpuojanti plėvelė, laidi vandens garams.
 nesilupa, nesisluoksniuoja, ypač elastinga danga.
Remiantis CECIL produktų istorija, naudojamomis technologijomis ir patirtimi, specialiai sukurta dažyvė LX530+ siekiant
papuošti ir apsaugoti visą eksterjero medieną nuo ypatingai neigiamo atmosferos poveiki:, vandens, liūčių, šalčio ciklų,
saulės spindulių (UV). Ypač tinka naudoti pietų-vakarų pusėse, pajūrio, kalnų, bei ypatingai atšiauriomis ir neigiamomis
sąlygomis stovintiems statiniams apsaugoti. Produkto formulėje panaudota naujos kartos alkidinė derva sustiprina paviršių
(labai aukštas kietųjų dalelių kiekis), bei suteikia dažyvei elastingumą, kuris judant medienai neskeldėja ir nesilupa..

Produktas
Paruoštas naudojimui

Džiūvimas
12 valandų

Įrankiu plovimas
Vait-spiritas

Dengiamumas:
1L – 14-16m2

Fizikinės ir cheminės savybės:
Neišdžiūvusio produkto:
Tankis esant 20oC temperatūrai
Klampumas esant 23oC temperatūrai
Kietųjų dalelių kiekis
Pigmentas
Plėvelės žvilgesys
Spalvos
LOJ kiekis (VOC) paruoštame
produkte

0,93 +/- 0,02
kreminis želis
57% +/- 2
geležies oksidas
pusiau blizgantis
Medienos atspalviai + bespalvis + "specialios lauko" (atspalviai sumaišyti kartu)
ES ribinė vertė šiam produktui (Cat A/ E): 400 g / l (2010). Šis produktas turi max
400g / l LOJ (VOC)

Paviršiaus paruošimas:
Nauja mediena:
Prieš padengimą paviršius turi būti švarus, sausas be dulkių. Paviršiaus paruošimas
turi vykti pagal reikalavimus ir standartą NF P 74-201 (Nuoroda DTU 59-1).

Teptukai, dulkės, riebalinės apnašos turi būti pašalintos naudojant spiritinį
arba celiuliozinį tirpalą.

Drėgmei neatsparias medienos rūšis prieš dengiant dažyvę turi būti
padengti Plastor MULTI-USAGE gruntiniu produktu iš visų pusių, apsaugant
medieną nuo vandens neigiamo poveikio.

Padengimas impregnantu prieš dengiant galutine danga gali apsaugoti
medieną nuo dėmių atsiradimo.

Sena mediena:
Prieš padengimą mediena turi
būti švari, sausa, pašalinta senas
padengimas, reikia stebėti, kad
nebūtų riebalinių dėmių.
Nušveitus paviršių reikia gerai
nuvalyti medienos dulkes!
Šveičiant medieną nenaudoti
metalinių šlifavimo priemonių!
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Įrankiai:
Naudoti purškimo įranga arba teptuką.
Išgauti geriausią rezultatą prieš dažymą įrankiai tūri būti švarūs ir sausi.
Atliekant pertraukas tarp tepimų negalima teptuko palikti sausai su produktu, būtinai padekite į indą su dažyvę.

Dažymo sąlygos:

Svarbu:

Dengiant produktu aplinkos pastovi temperatūra tūri būti tarp 12 C - 25 C, bei nebūti 
Nutepti paviršiu
kritulių. Negalima dengti medienos kai drėgnumas yra didesnis negu 18%.
dviem sluoksniais, prieš tai
Geriausia medieną dažyti pirmoje dienos pusėje, iki pietų, išvengiant vakarinės rasos. kruopščiai nuvalius paviršių.
Dažyti galima tik sausą, švarų paviršių. Dulkės likusios nuo šveitimo turi būti nuvalytos 
Paviršių pakartotinai
arba nusiurbtos. Paviršius negali turėti jokių riebalinių dėmių, silikono, klijų likučių.
pertepti, kai pastebimas
1. Nauja arba atnaujinta mediena turi būti padengta impregnantu MULTI-USAGE neigiamos atmosferos
iš visų pusių ir galų. Jeigu priemonė yra dengiama ant jau padengtos poveikis. Pakartotinis
medienos, renovacijai, pereiti iškart prie antro žingsnio.
pertepimas pailgina dangos
2. Padengti dviem sluoksniais CECIL 530+, pagal standartą DTU 59.1, gaunant tarnavimo laiką.
geriausią galutinį rezultatą.

Stebėti horizontalius
3. Lengvas peršveitimas tarp sluoksnių, labiau išryškins medienos raštą, paviršius, kur pastoviai laikosi
pašalinsite dulkes ir apnašas, kurios gali nusėsti ant paviršiaus džiūvimo metu. vanduo, šiuos paviršius dėl
pakartotinio pertepimo.
o

o

Įrankių priežiūra

Taros ir pertekliaus utilizavimas

Įrankius išsiplauti iškart po darbo
vait-spiritu

Negalima pilti produkto tiesiai į gruntą. Tuščia tara turi būti išmetama į
tam skirtą konteinerį, švari, išplauta, negali būti dažyvės likučių.

Galiojimas:

Pakuotės

Originalioje taroje gali būti sandėliuojamas 2metus

1Ltr, 5Ltr, 10Ltr

Saugumo duomenys

Sandėliavimas

Visada naudoti saugos duomenų lapų informaciją
naudojant produktą, DTU, standartus, profesionalias
taisykles ir regiono darbų saugos standartus.
Informaciją apie saugų naudojimą, sandėliavima ir
utilizavimą rasite duomenų lapuose tinklapyje
www.quickfds.com

Kiekvieną kartą atidarius pakuote, darbo metu, būtinai
nuvalykite dangtelį.
Produktą laikyti tik originalioje, sandariai uždarytoje
pakuotėje.
Dažyvės pakuotę laikyti atokiai nuo ugnies šaltinių, vengti
tiesioginių salės spindulių, bei saugoti nuo šalčio.

Spalvos:

Savybės:
Produkto išvaizda pakuotėje
Džiūvimas
Spalvos nuokrypis
Pagrindas

Gintarinio atspalvio skystis
garuodamas
priklausomai nuo medienos rūšies
naujos kartos alkidinė derva
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CECIL produkcijos sertifikatai ir kokybės standartai
Perdirbama pakuotė
produkto pakuotė yra pagaminta
iš perdirbamo metalo

Šis ženklas nurodo, kad
produkto ingridientai yra paimti
iš gamtos, nėra naudojami
aplinkai neigiamą įtaką tūrintys
ingridientai. Produktas tinka naudoti priemonėms
apsaugoti, kurios yra naudojamos net vyno
daryklose, produkto ingridientai yra saugūs,
nereaguoja su kitais elementais. Produktas gali
būti naudojamas ir vidaus darbams, sudėtyje
neturi alergenų.
Vidaus oro
kokybės
ženklas

ISO 14001 sertifikatas. Cecil produkcija yra
sertifikuota pagal ISO14001 kokybės standartą. Tai
reiškią realų poveikį gamtai, vengiant taršos rizikos,
prižiūrint ir tobulinant taršos lygį aplinkai,
rūšiavimą ir utilizavimą
NMP 0% - 0% NEP
NMP turi turitoksinį poveikį reprodukcinei
sistemai, kuri kelia pavojų vaisiui. !Jei moters
oda turi kontaktą su NMP gali turėti pasekmių vaisiui!
EKO ŽENKLAS
Eko ženklas pažymi, kad gamintojas gamina:
lauko darbams tinkančius produktus
naudoja minimaliausią kiekį pavojingų
medžiagų
naudojamas labai mažas tirpiklio kiekis

Kokybės sertifikatas ISO 9001
Plastor produktų gamybos įrenginiai atitinka
ISO 9001: 2000:

100% kokybės kontrolė ir gamybos
partijų atsekamumas

Klientų integravimas į produktų
gamybos tobulinimą, orientuotą į kliento
pasitenkinimą.
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