Výrobek:

Datum aktualizace: 19.5.2014

UNIBAL FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ O 1000
OLEJOVÉ NAPOUŠTĚDLO
Složení a charakteristika výrobku:
Směs vysýchavých olejů v lakovém benzínu s přídavkem sušidel.
Používá se zejména k základnímu napouštění dřeva, omítek a jiných savých podkladů, pod další nátěry olejovými,
syntetickými nebo disperzními nátěrovými hmotami. Zajišťuje dokonalou přilnavost vrchních nátěrů a tím chrání podklad
před nepříznivým působením povětrnostních vlivů.
Odstíny:
0000 – transparentní, v přírodní barvě podle použitých surovin
Použití:
Podklad:
Prostředí:
Příklady:

dřevo, dřevotříska, zdivo
interiér, exteriér
dřevěné obložení, podhledy, strop, nábytek, trámy, okna, dřevěné zárubně, betonové podlahy a zdivo,
obložení a podlahy z dřevovláknitých desek.

Příprava podkladu:
Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se
zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím
nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také
celková životnost nátěrového systému.
Příklad nátěrového postupu:
Barevný nátěr dřeva:
®
1) napouštění UNIBALEM FERMEŽ NAPOUŠTÉCÍ O 1000
- po cca 20 min vytření přebytečné fermeže tak, aby na povrchu nezůstal lesklý nátěr
- zasychání 48 h
®
2) 1-2x UNIBAL FERMEŽOVÁ BARVA O 2025
®
3) 1-2x email syntetický INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013
Doporučené způsoby aplikace:
Stříkání, váleček, štětec, máčení
Parametry nátěrové hmoty:
Konzistence
Obsah netěkavých látek / % hmotn. /
Obsah netěkavých látek / % obj. /
3
Hustota / kg/m /

max. 20 s (Ø 4 mm Ford)
min. 68% hmotn.
61 % objem.
3
880 kg/m

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:
Kategorie: A/ h
VOC:
0,30 kg/kg
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 750
Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 264

TOC:

0,26 kg/kg

Vydatnost:
Teoretická vydatnost

cca 7 m²/ l na jednu vrstvu podle savosti podkladu

Zasychání:
Teplota podkladu
Zaschlý proti prachu

23 °C
do 24 hodin

Ředidlo:
S 6001 (stříkání), S6006 (štětec, váleček, máčení)
Skladovatelnost:
Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu
při teplotě +5 až +25°C.

Likvidace odpadů a obalů:
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na
místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými
odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.
Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:
Obsahuje benzínovou frakci (ropnou), těžkou, hydrogenačně odsířenou.
Klasifikace přípravku: H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Označení výstražným symbolem:
Signální slovo: VAROVÁNÍ.
Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při
zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou
aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit
konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky
a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají
právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.

