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YLEISET TIEDOT
Tuotetyyppi

Vesiohenteinen

Petsi

Käyttöalue

Huonekalut / Puusepäntuotteet sisäkäyttöön

Lisätiedot

Tartunta ja ulkonäkö tulisi arvioida kussakin tapauksessa erikseen.
Pintakäsittelylinjan ohjeistus on määräävä tässä dokumentissa annettuihin
ohjeisiin nähden.

Huomioitava

AQUA STAIN CLEAR BASE voidaan sekoittaa petsitiivisteen TI910 tai
vesiohenteisten sävytyspastojen kanssa.

ERITYISTIEDOT
Petsattua pintaa ei saa hioa.
Pigmenttipetsit tulee sekoittaa tai ravistaa huolellisesti ennen käyttöä.
Petsattu pinta voidaan käsitellä kaikilla lakkatyypeillä. On huomattava, että
uudelleen käsittely vesiohenteisilla lakoilla voi aiheuttaa värjäytymistä.
Petsatun pinnan väri riippuu useista eri tekijöistä, kuten levitysmäärästä,
levitysmenetelmästä, käytetystä lakkatyypistä, puun rakenteellisista
vaihteluista, puun alkuperästä ja puun hionnasta.
Petsattua pintaa ei saa jättää käsittelemättä, vaan se on aina lakattava.

Petsi

PERUSTIEDOT MATERIAALISTA
Toimitusviskositeetti

Käyttövalmis

Tiheys

Noin 1,00 kg/l

Ohenne

Vesi

Varastointikestävyys

12 kuukautta alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessa varastoitaessa
alla mainittujen varastointiohjeiden mukaisesti.
Varastointiajan ylittymisen jälkeen kääntykää Teknisen Palvelumme puoleen
tuotteen käyttökelpoisuuden arvioimiseksi.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
15 ja 25 °C välillä puhtaassa ja kuivassa tilassa.

LEVITYS
Levitysmenetelmä

Petsitela / Ruiskutus

Levitysviskositeetti

Käyttövalmis, toimitusviskositeetti

Puhdistus

Vesi

Tyhjät pakkaukset

Käsittely paikallisten säännösten mukaisesti.

Huomautus

Uudelleenkäsiteltävissä n. 2 h/20°C kuivauksen jälkeen.
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KUIVAUSOLOSUHTEET
Lisätiedot kuivauksesta Kuivumiseen vaikuttavat eri tekijät, kuten levitysmenetelmä, levitysmäärä,
kuivausaika jne.
Varmistaudu hyvästä ilmanvaihdosta vesiohenteisia tuotteita kuivattaessa.

KUIVAKALVON OMINAISUUDET
Sävy

Clear

TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖTIEDOT
Käyttöturvallisuus

Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

VASTUUVAPAUS
Ainoastaan teolliseen käyttöön.
Annetut tekniset tiedot ja käyttöohjeet perustuvat Akzo Nobelin tutkimuksiin ja kokemukseen ja
niiden nähdään olevan luotettavia, mutta nämä tiedot ja ohjeet eivät ole perusteena takuulle.
Koska Akzo Nobelilla ei ole mahdollisuutta valvoa olosuhteita, joiden vallitessa tuotetta
kuljetetaan, varastoidaan, käsitellään, käytetään tai levitetään, asiakkaan on itse määriteltävä
tuotteen soveltuvuus aiottuun tarkoitukseen. Tämä tekninen seloste korvaa aikaisemmat versiot.
Ellei selvästi ja nimenomaan ole kirjallisesti sovittu toisin, asiakas tekee sopimuksen Akzo
Nobelin kanssa Akzo Nobelin yleisten myyntiehtojen mukaisesti, eikä Akzo Nobel hyväksy
mitään myöhemmin tehtyjä sopimusehtoja asiakkaan taholta.

