COSMOBOIS
Kompatibilní tmel na všechny dřevěné porchy
Popis produktu:
COSMOBOIS je dvousložkový vyplňovač dřeva, který se může aplikovat na všechny typy dřev. Rychleschnoucí a vysoce flexibilní COSMOBOIS se nesmršťuje a nepraská, a když je dřevo pečlivě
ošetřeno, může se řezat, šroubovat a vrtat. Jednoduše se smirkuje. COSMOBOIS je kompatibilní s jakoukoliv jednosložkovou nebo dvousložkovou barvou.
Vlastnosti:
• Skvělá přilnavost.
• Jednoduchý pro použití – Jednoduše se smirkuje (ručně i strojově).
• Rychlé schnutí – Zasychá za 10 minut.
• Řezání, smirkování, šroubování...
• Kompatibilní se všemi barvami – Jednosložkovými a dvousložkovými.
• Vysoce elastický - Nepraská a nesmršťuje se.
• Nezanáší abraziva.
• Obarvitelný.
Použití:
• Vhodný pro vnitřní i vekovní použití.
• Nábytek, truhlářské výrobky, palubky, zahradní nábytek...
• Vhodný na všechny typy dřeva.
• Vodorovné a svislé povrchy.
Technické vlastnosti:
Odstín: borovice
Typ prostředku: plnidlo: polyesterová pryskyřice
Zpevňovač: benzylový peroxid.
Hustota: 1.85±0.03 g/cm3 DIN 53 214.
Skladování: 1 rok v originálním neotevřeném balení.
Velikost balení: 500 g
Doba schnutí: 10 minut při 20°C.
VOC: Limitní hodnoty EU pro tento produkt: (kat. IIB/b): 250g/l (2004/42).
Tento výrobek obsahuje max. 216 g/l ve formě připravené k použití.
Aplikační nástroje:
• Nůž.
Rady pro správnou aplikaci:
• Úzké trhliny rozšiřte vydlabáním.
• Plnidlo dobře zamíchejte před smícháním se zpevňovačem.
• Aplikovat při teplotě +10°C až +25°C.
Příprava povrchu:
Povrchy musí být zcela čisté, suché zbavené nečistot a veškerého volného materiálů, mastnot a špíny. Odstraňte všechny volné a staré fnální nátěry z míst, která budou ošetřena. Povrch
pečlivě obrousit drsným smirkovým papírem. Povrch očistěte acetonem, etylacetátem, metylalkoholem (denaturovaný alkohol) nebo podobnými produkty, aby byly odstraněny zbytky z
broušení. Nepoužívejte ředidlo.
Aplikace:
Obarvení (volitelné):
Přidejte max. 2% univerzálního barviva do plnidla a dobře promíchejte před smícháním se zpevňovačem.
Míchání:
Přidejte 2% zpevňovače do plniva pro usychání do 10 minut. Dle pokynu 1 zpevňovač o velikosti kávového zrnka na plnivo o velikosti kaštanu.
Studené počasí zvyšuje množství zpevňovače.
Horké počasí snižuje množství zpevňovače.
Ujistěte se, že zpevňovač a plnidlo se dobře promíchalo.
Zvyšování nebo snižování množství zpevňovače neovlivní celkový čas ošetření.
Aplikace:
Zapracujte plnivo do praskliny nebo díry. Setřete plnícím nožem. Pro opravy hlubší než 25 mm – pracujte ve vrstvách, které nechte mezi sebou zaschnout. Pro hladký povrch před aplikací
fnálního nátěrů povrch osmirkujte smirkovým papírem o hrubosti 100. Nechte zaschnout 24 hodin před opracováním (vrtání, mechanické obrušování...).
Čištění:
Nástroje ihned očistěte acetonem, etylalkoholem nebo podobným produktem.
Nespotřebované plnidlo/zpevňovač zlikvidujte dle místních předpisů. Nevracejte je zpátky do nádoby.
Skladování:
• Uchovat v originálním balení.
• Chránit mřed mrazem a vysokými teplotami.
Obecné informace:
Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována.
OWATROL INTERNATIONAL není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím, kontaktujte
naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo místního OWATROL zástupce ve vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL
výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.
Bezpečnost:
Viz. Bezpečnostní list, který je k dispozici na našich stránkách www.owatrol.cz a na etiketách balení, v souladu s platnou legislativou.
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