Teknik Veri Sayfası
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Güncellik 06 / 2017

LUCITE® Woodprimer plus
Tip
Suda çözülür ahşap içerik maddelerini mükemmel izolasyon ve kesme etkisine sahip katyon bağlayıcı
madde bazında su bazlı ahşap izolasyon astarı katmanı.

Kullanım amacı
Sulu veya çözücü madde içerikli tek bileşenli son kat boyaların uygulanmasından önce, suda çözülür
ahşap içerik maddelerini mükemmel izolasyon ve engelleme etkisine sahip ahşap üzeri astar
kaplaması.
Özellikle ör. meşe, maun, çam, vs. gibi ağaçların üzerinde LUCITE Woodprimer plus olağanüstü
izolasyon sonuçlarına ulaşmaktadır.
®

İç ve dış mekanda uygulanabilir.

Ürün özellikleri
- Hızlı sertleşme (4 saat sonra üzeri boyanabilir)
- Çok iyi akış
- Kolay işleme
- Mükemmel tutunma
- Gerilimsiz
- Su bazlı
- Kokusuz
- Olağanüstü kesme etkisi
- Su bazlı veya çözücü madde bazlı son kat boyalar üzerinde çok amaçlı uygulanabilir
- Çok etkili katyon bağlayıcı madde teknolojisi
Ambalaj büyüklükleri:

12,00 litre

Renk tonu:

Beyaz
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Teknik veriler
Parlaklık derecesi:

Donuk mat / < 3,9 E. (85° açı)

Yoğunluk (20°C):

Yakl.1,44 g/ml (ortalama değer)

Katı madde içeriği:

Yakl. 57 ağırlık yüzdesi

Viskozite:

Uygulamaya hazır / Kullanıma hazır

Tüketim:

Havasız uygulama
Yakl. 160 ml / m² / boyama
Tam tüketim değerleri objeye, zemin özelliğine ve ilgili nozul seçimine
(nozul büyüklüğüne/ püskürtme açısına) göre değişebilir
Fırça ve rulo ile uygulama:
Yakl. 100 ml / m² / düz zeminde boya katmanı. Pürüzlü zeminlerde
duruma göre daha fazla tüketim, gerekirse test boyaması yapın.

Uygulama sıcaklığı:

En az + 8° C

Uygulama verileri
Kuruma
20°C'de ve % 60 bağıl nemde: Yakl. 1 saat sonra dokunulabilir
Son kat boyayı uygulamadan önce 4 – 6 saat kuruma süresine uyun.
Düşük sıcaklıklar, aynı zamanda yüksek hava nemi kuruma
gecikmelerine yol açabilir.
Uygulama:

LUCITE Woodprimer plus uygulanmaya hazır ayarlanmıştır.
®

Kullanmadan önce iyice karıştırın.
Suyla inceltme ürünün izolasyon kapasitesini olumsuz etkiler.
Köşelerde ve derinliklerde fazla kaplamaktan kaçının.
Daha büyük alanlarda başlama yeri izlerini önlemek için hızlı bir ıslakıslak kaplama gereklidir.
Uygulama türü:

Rulo / Fırça
İnceltilmemiş
Havasız uygulama
İnceltmeden / Gerektiğinde maks. % 5 su ile ayarlayın.
Nozul = 0,017 - 0,028 inç
Basınç = 180 - 250 bar
Püskürtme açısı = 50°
Filtre tipi = orta (beyaz) / hücre sayısı 50
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Depolama:

Mutlaka donmaya karşı korunaklı yerlerde depolayın. Açılmış
ambalajları iyice kapatın ve yakın zamanda kullanın. Açılmamış 24 ay
dayanıklıdır.
Üretim tarihi için ambalajdaki baskıya bakınız.

Aletlerin temizlenmesi:

Kullanımdan hemen sonra temiz su ile. Aletleri (tabancayı, ruloyu, vs.)
çalışma molalarında ve uygulama öncesinde ya da sonrasında itinayla
temizleyin.

Zemin ön işlemi
Zeminler taşıyabilir, sıkı, kuru olmalıdır, üzerlerinde kir, kabarmalar, renk değişimleri, mantar istilası,
kireç katmanları, ince tanecik katmanları ve ayırıcı maddeler olmamalıdır.
Lütfen VOB (İnşaat Hizmetleri için Sözleşme Kuralları), Bölüm C'yi, DIN 18363, Bölüm 3'ü ve ilgili BFS
Bilgi broşürlerini, özellikle de Bilgi broşürü No. 18'i dikkate alınız. Temizleme çalışmalarında yasal
yönetmelikler dikkate alınmalıdır.
Tutunmayı ve yüzey görünümünü kontrol etmek amacıyla çalışmalardan önce deneme alanlarının
oluşturulması tavsiye edilir.
Küf istilasına sahip alanları piyasada bulunan küf gidericileriyle derinlemesine temizleyin ve iyice
kurumasını bekleyin (lütfen ilgili teknik ürün broşürlerini ve uygulama uyarılarını dikkate alınız).
®
Ardından LUCITE Woodprimer plus ile ek bir katman uygulayın.
Örneğin kurum, nikotin, gres, yağ vs. gibi ağır kalıntılara sahip alanlar işlere başlamadan önce
derinlemesine temizlenmelidir. Yeterli kuruma süresini dikkate alın!
Belirtilen şekilde kirlenmiş zeminlerin temizlenmesi için klasik kostik maddeler (ör. Geiger SE1) veya
kullanıma hazır temizleme maddeleri (ör. Multi-Star) kullanılmamalıdır.
Bu tarz ürünlerin ürüne özel yüksek alkalik oranı katyon bağlayıcı madde bazlı izolasyon boyalarının
izolasyon etkisine olumsuz etki edebilir.
Yalıtım etkisi zayıflatılabilir veya duruma göre tamamen engellenebilir, böylelikle boya katmanında
kahverengi renk değişimleri görülebilir.

Kaplama yapısı
İzolasyon astarı için LUCITE Woodprimer plus ile tok, eşit, inceltilmemiş bir boya katmanı uygulayın.
®

Münferit durumlarda, ör. ağır kirlenmede, yoğun kire veya farklı emiciliğe sahip ahşap zeminlerde ikinci
bir katman gerekli olabilir.
Ara ve son katmanların üzerine LUCITE ürün yelpazesinden (su bazlı), CWS WERTLACK Aqua
®
®
Premiumline son katmanlardan, aynı zamanda DELTA ve CWS WERTLACK yelpazesinden (çözücü
madde bazlı) tüm diğer tek bileşenli kaplamalar uygulanabilir.
®

®

Lütfen ilgili ürüne özel Teknik Veri Sayfalarını dikkate alınız.
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Güvenlik verileri
Sınıflandırmayı
ve
işaretlemeyi
lütfen
http://www.cdcolor.de/de/infocenter/downloads/datenblaetter-sd-tm.html adresinden indirebileceğiniz güncel
güvenlik veri sayfasından edininiz.
BG-BAU – GISBAU uyarınca ürün kodu / GISCODE:
Ürün etiketine ve güncel güvenlik veri sayfasına bakınız (Bölüm 7.3)
İşletmeniz için Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği Madde 14 uyarınca işletme talimatını bulabileceğiniz
adres: http://www.wingis-online.de/

Lütfen güvenlik veri sayfasındaki bilgileri dikkate alınız
Özel uyarılar
Zeminlerde kirler, ayırıcı maddeler olmamalıdır, zeminler kuru ve taşıyabilir olmalıdır. VOB (İnşaat
Hizmetleri için Sözleşme Kuralları), Bölüm C'yi, DIN 18363, Bölüm 3'ü dikkate alın.
Dış mekandaki ahşap zeminlere, ağaç türüne bağlı olarak (bakınız BFS Bilgi broşürü No. 18) mutlaka
önce uygun emprenye (kimyasal ahşap koruması) uygulanmalıdır.
İç ve dış mekandaki işlenmemiş, içerik maddesi yoğun ahşaplarda / ahşap zeminlerde ilk boya
®
katmanında sadece LUCITE Woodprimer plus ahşap izolasyon astarımızı kullanın.
Maksimum ahşap nemi % 15'i aşmamalıdır.
Birikmiş su olan ya da sürekli ıslak alanlarda kullanmayın.
LUCITE Woodprimer plus başka ürünler ile uyuşmaz. Lütfen LUCITE Woodprimer plus ürününü
dispersiyon boyaları ile karıştırmayınız.
®

®

LUCITE Woodprimer plus ürününü işlerken daima temiz aletler kullanın.
®

Suyla inceltme ürünün izolasyon kapasitesini olumsuz etkiler.
LUCITE Woodprimer plus ile yapılmış astar katmanları korunmadan yağmura veya başka nem
etkilerine maruz bırakılmamalıdır ve dış mekanda üzeri olabildiğince hızlı işlenmelidir.
®

Keyif verici maddelerin ve gıda maddelerinin depolandığı mekanlarda ürünlerin onarım süresi ve
kuruma süreci boyunca çıkarılmasını tavsiye ederiz.
Sürekli esnek derz macunları ve conta profilleri prensip olarak boyanamaz.
Lütfen esas olarak BFS (Federal Boya ve Varlık Koruma Komisyonu, Frankfurt a.M.) kurallarını dikkate
alınız.
Bilinmeyen veya belirtilmeyen zeminlerde test boya uygulaması ve ardından DIN EN ISO 2409
uyarınca bir tutunma testi (çapraz kesim) tavsiye ederiz.
Yumuşatıcı içeren ürünler (kapı ve pencere contaları vs.) ile temasta conta profili üreticisinden
sakıncasızlık alınmalıdır ya da bir test boya uygulaması gereklidir.
Zorlu durumlarda lütfen çalışmalara başlamadan önce Teknik Dış Hizmetlerimiz veya Uygulama
Tekniği Bölümümüz ile görüşülmelidir.
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Yetersiz havalandırmada ve / veya malzemelerin püskürtme yöntemiyle uygulanmasında solunum
cihazı takın.
Düşük sıcaklıklar ve / veya kötü giriş ve çıkış havalandırması kurumaya olumsuz etki edebilir.
Kullanmadan önce daima işaretleri ve ürün bilgisini okuyun.
Kaplanmayacak tüm boyama alanlarını itinayla örtün. Her türlü yüzeylerdeki boya sıçramalarını henüz
ıslakken suyla yıkayın.

Genel uyarılar
Yukarıdaki bilgiler geliştirme ve uygulama teknolojisinin en güncel durumuna göre derlenmiştir ve
tavsiye niteliğinde açıklamalar içermektedir. Bu bilgiler ürünlerimizi tarif etmektedir ve uygulamaları ve
işlenmeleri konusunda bilgi vermektedir.
İlgili çalışma koşullarının ve kullanılan malzemelerin çeşitliliği ve farklılığı nedeniyle tarifimizde her
münferit durumu ele alamayız.
Ürünlerin dayanıklılığı için zamanında bakım ve onarım çalışmaları gereklidir.
Belirli bir kullanım amacı için ürünlerin spesifik özellikleri ve uygunlukları yazılı olarak kesin garanti
edilmediği sürece, en iyi bilgiler ışığında verilse bile, uygulama tekniğine ilişkin danışmanlık her
halükarda bağlayıcı değildir. Yukarıdaki bilgilerden yasal bağlayıcılık talep edilemez.
Alıcının / Uygulayıcının desteklenmesi amacıyla tecrübelerimiz temelinde en iyi bilgilerimiz ışığında
tekniğin güncel durumuna uygun olarak verdiğimiz uygulama tekniğine ilişkin tavsiyelerimiz, bağlayıcı
değildir.
Bunlar satış sözleşmesine bağlı olarak yasal sözleşme ilişkisi ve ek sorumluluk teşkil etmemektedir.
Ayrıca alıcıyı / uygulayıcıyı ürünlerimizi öngörülen kullanım amacına uygunluklarına dair kendi
sorumluluklarıyla kontrol etmekten muaf tutmamaktadır.
Bunların dışında Genel Ticari Şartlarımız geçerlidir.
Bu bilgi broşürünün yayınlanmasıyla önceki sürümlerdeki tüm bilgiler geçerliliklerini kaybetmektedir.
Alerjisi olan kişiler için danışmanlık: 02330 / 926 184.
Başka teknik sorularınız ve bilgiler için lütfen 02330 / 926 285 (Destek Hattı) numaralı telefondan
Uygulama Tekniği Departmanımıza başvurunuz.
Ek olarak ayrıntılı bilgileri www.cd-color.de internet sayfamızdan edinebilirsiniz. Burada ürüne ilişkin
tüm Teknik Bültenleri ve Güvenlik Veri Sayfalarını bulabilirsiniz.
®
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