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Dabīgo sveķu eļļa KUNOS Nr. 244
Tehniskās informācijas lapa
Pielietojuma
jomas

Masīva koksne iekštelpās, piemēram, mēbeles, palodzes un grīdu segumi. Daļēji piemērots arī finierētām un daudzslāņu
līmētai koksnei. Nav piemērots saplāksnim un līmētiem koksnes izstrādājumiem ar smalku šķiedru. Nav piemērots skapju
iekšējām daļām.

Īpašības

Caurspīdīgs, spīdīgs, ūdens noturīgs pēc DIN 68 861, I. daļas ar vaļējām porām. Pēc 2. – 3. uzklāšanas kārtām veido virsmu
sedzošu filmu. KUNOS baltais tonis saglabā dabīgo koksnes toni, izturīgs pret sviedriem un siekalām pēc DIN 53 160.
Piemērots rotaļlietām pēc DIN EN, 71 3. daļas.

Sastāvdaļas

Atkarībā no krāsu toņa sastāvdaļas mainās, pamatā: lineļļa, dabīgo sveķu glicerīna esteri, metālu oksīdi, titāna dioksīds,
apelsīnu eļļa, priežu eļļa, rozmarīna eļļa u.c.

Krāsu toņi

002
054
062
064
069
076

Šķīdinātājs

Šķīdinātājs SVALOS Nr. 222

Uzklāšana

Ar uzliešanu un/vai pulverizatoru pie temperatūrām virs 12˚C. 3. uzklāšanas kārtu vienmēr iepulēt! Pie augstākām
temperatūrām rēķināties ar īsākiem žūšanas laikiem un ātrāk iepulēt (tālākas norādes skatīt 2. lapaspusē).

Sagatavošana
Patēriņš

Uzklājot ar uzsmidzināšanas metodi pievienot 5 – 10% šķīdinātāju SVALOS Nr. 222. Patēriņš: pirmā kārta (nešķīdināta) 1 l /
22 m2, t.i., 45 ml/m2, otrā kārtā 1 l /88 m2, t.i., 11 ml/m2, trešā kārtā 1 l / 295 m2, t.i., 4 ml/m2. Atkarībā no materiāla virsmas
absorbcijas īpašībām patēriņš var būtiski mainīties. Pirms izlietojuma aprēķina vēlams veikt apdares materiāla patēriņa testu
un konkrētā materiāla.

Tīrīšana

Instrumentu tīrīšanai izmantot šķīdinātāju SVALOS Nr. 222 vai otu tīrītāju LEVO Nr. 997.

Žūšanas laiks

Pie 23 ˚C temperatūras un 50 % gaisa relatīvā mitruma pirmajai kārtai 12 h, stundas, pārējām kārtām 24 h. Pilnīgas
sacietēšanas laiks 4 nedēļas.

Blīvums

Aptuveni 0,89 g/ml.

Norādes

Pēc apstrādes nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Ar dabīgo sveķu laku KUNOS Nr. 244 piesūcinātos darba materiālus, kā
piemēram, sūkļus, pulējamos diskus, lupatas u.c. ievietot slēgtā hermētiskā traukā pretējā gadījumā pastāv pašaizdegšanās
risks augstā augu eļļu satura dēļ.
Produkts pats par sevi nav ar pašaizdegšanās risku.
Satur citronskābi, koka eļļu un kobalta (2+) sāli. Var izraisīt alerģiskas reakcijas.
S2
Nedrīkst nokļūt bērnu rīcībā
S62
Norijot var izraisīt vemšanu. Tūlītēji izsaukt ārstu un uzrādīt iepakojumu vai šo tehnisko datu lapu.

Savākšana un
pārstrāde

Atbilstoši vietējiem atkritumu savākšanas noteikumiem. Sakaltušas produkta atliekas var tikt utilizētas kopā ar parastajiem
sadzīves atkritumiem.

Iepakojumi

0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l; 200 l.

Uzglabāšana

Vēsā un sausā vietā. Neatvērtā veidā derīgs vismaz 3 gadus. Atvērtus iepakojumus pārliet mazākos iepakojumos.

bezkrāsains
mahagonijs
riekstkoks
valrieksts
tabaka
ozols

082
088
089
101
204
425

palisandrs
dūmots ozols
antīks ozols
melns
balts
goba

426
427
428
429
431
465

pelēka goba
tumši brūna goba
ķiršu medus
ķirsis intensīvs
baltais ozols
ķirsis

SIA Amber Wood rekvizīti: PVN reģ. Nr. LV43603020023 Kods: HABALV22. Konts: LV03HABA0551016061320 AS "Hansabanka" Jelgavas filiāle.

Lietošanas informācijas lapa
Koksne

Sagatavošana
Koksnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 12 %), cietai, ar pietiekamu uzsūktspēju, tīrai, brīvai no sveķiem un putekļiem.
Koksnei ar lielām porām, kā piemēram, ozolam, osim, kastanim, vīksnai, mahagonijam vai tīkkokam, poras rūpīgi iztīrīt.
Pirms apstrādes mēbelēm veikt pakāpenisku slīpēšanu līdz 240-jai graudainībai, izņēmums ozolam līdz 180-jai graudainībai.
Grīdām pirms apstrādes jāveic pakāpeniska slīpēšana līdz 180-jai graudainībai.
Apstrāde
Atkarībā no prasībām, uzsūktspējas un koku sugas pilnīgai pārklājuma izveidei virsmu nepieciešams apdarīt 1-3 reizes. Ja
nepieciešams panākt sevišķi gludu virsmu pēc pirmās kārtas var veikt starpslīpēšanu. Apdares materiāla uzklāšanu un
starpslīpēšanu grīdām veikt ar disku bez graudainības, mēbelēm slīpēšanu ar 280-to graudainību. Visas uzklātās KUNOS
kārtas apmēram 20 minūtes pēc uzklāšanas iestrādāt vai iepulēt ar pulēšanas iekārtam vai kokvilnas lupatiņu. 3. uzklāšanas
kārtu iestrādāt tūlīt pēc uzklāšanas.

OSB

OSB plātnes sagatavot tāpat kā iepriekš norādīta sagatavošana kokam. Pēc tam KUNOS trīs reizes taupīgi uzklāt. Patēriņš ir
pie atsevišķām materiālu kvalitātēm lielāks nekā dots iepriekšējā lapaspusē. Iespējams, ka pie atsevišķām OSB kvalitātēm
lielo skaidu struktūras dēļ ir nepieciešams noņemt apdares materiālu. Krāsaina seguma izveidei uzklāt sekojoši: 1 x koksnes
glazūra KALDET Nr. 270, 2 x KUNOS Nr.244 apdares materiāls.

Vecu mēbeļu
atjaunošana

Poras slēdzošus vecos pārklājumus (eļļas krāsas, lakas un citus pārklājumus), arī vaska pārklājumus, slīpējot vai šķīdinot
pilnībā noņemt, pamatnei jābūt cietai, uzsūktspējīgai, tīrai un brīvai no putekļiem. Vecos pārklājumus ar vaļējām porām
notīrīt, nepieciešamības gadījumā pārslīpēt, pārbaudīt to uzsūktspēju un virsmas pārklājumu saķeri (adhēziju), apdari un
uzklājuma intensitāti atbilstoši pieskaņot.

Kopšana

Apkope būtu jāveic atkarībā no lietošanas intensitātes, parasti 1 – 2 reizes gadā. KUNOS dabīgo sveķu laku vai grīdu
kopšanas līdzekli KUNOS Nr. 1862 plānā kārtā uzklāt un iepulēt . Tīrīšana ar mitru lupatu izmantojot neitrālo tīrīšanas līdzekli
TRENA Nr. 556 atšķaidītu ar mazgāšanas ūdeni.

Norādes

Pirms lietošanas rūpīgi izmaisīt. Lielos nepilnīgi izlietotos tilpumos iespējama sacietējusi kārtiņa, pirms lietošanas to noņemt.
Koksnei, kur nav pilnībā piesūcināta ar dabīgo sveķu laku KUNOS Nr. 244, kā arī ozolam, t.i., nepilnīgas virsmas apdares
gadījumā, ilgstošas ūdens iedarbības rezultātā var rasties iekrāsojumi, traipi.
Viendabīgāku virsmas izskatu iegūst, veicot pēcapstrādi ar karsto vasku SOGO Nr. 307, kuru var uzklāt arī aukstā veidā. Pie
nesaderības piem., miecvielas, noslīpējumiem, beicētas vai iepriekš apstrādātas koksnes ir iespējami iekrāsojumi, kuri
parādās vienas nedēļas laikā. Dabīgo sveķu apdares materiāls KUNOS Nr. 244 nav piemērots kā sedzošais pārklājums
beicētām virsmām. Līmētai gala koksnei un finierētām virsmām veikt testa uzklājumu un divas dienas novērot, jo ir
iespējama noteiktu līmju sadalīšanas. Līmēm un līmējumiem jābūt pilnībā sausiem.
Krāsainajiem toņiem pievērst uzmanību vienmērīgam slīpējumam un plānai uzklājuma kārtiņai, citādi iespējamas krāsu
atšķirības.
Tumšiem krāsu toņiem uz mīkstiem kokiem izvēlēties 150-tā graudainības priekšslīpējumu, citādi iespējamas gaišas
skrāpējumu pēdas. Starpslīpēšanu vienmēr veikt ar mīkstu paliktni.
Austrumeiropas egle pie apstrādes ar KUNOS var iegūt zaļus skrāpējums, ja apstrāde veikta ar pārāk rupju smilšpapīru
(graudainība 80—150).
Dabīgo sveķu laka KUNOS Nr. 244 baltais tonis satur koksnes toni kā sevišķi gaiša koksne, piemēram, kļava, dižskābardis,
egle un priede, nosacīti arī alksnis, osis un ozols. Ir piemērots mozaīkparketam. Lūdzam ievērot, ka pēc 10-20 minūtēm pēc
uzklāšanas jāveic spēcīga pulēšana, citādi iespējamas pigmenta pēdas (balti plankumi).
Jo smalkāks ir slīpējums, jo mazāks ir materiāla patēriņš; samazinās sedzošās kārtiņas nolietojums.
Apstrādei ar krāsu toņiem 064 valrieksts, 427 goba tumši brūna, 429 ķirsis intensīvs, 431 baltais ozols, 465 ķirsis ievērot
profesionāļu ieteikumus.

Dotā informācija ir ilggadīgu pētījumu un praktisko pārbaužu rezultāti. Tā balstās uz mūsu pašreizējām zināšanām. Iznākot jaunai tehniskās
informācijas lapai šī lapa zaudē savu derīgumu.
Informācijas lapa ir derīga informēšanai un konsultācijām. Šī informācijas lapa nevar tikt izmantota kā dokuments ar juridiskām sekām. Šaubu
gadījumos lūdzam vērsties pie pārdevēja, vairumtirgotāja vai ražotāja.
Ražots Eiropas Savienībā
Izgatavotājs: LIVOS Pflanzenchemie GmbH und Co. KG
Izplatītājs: SIA Amber Wood, „Vārnas”, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas rajons, LV-3001
Tālr.: 27022220, e-pasts: info@amberwood.lv
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