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Aprašymas ir paskirtis

Nesočiųjų poliesterių dervų pagrindo, dvikomponentis glaistas. Gali būti užnešamas storais sluoksniais, tinka
net ir dideliems defektams medienoje užglaistyti. Galima išgauti bet kokį storį, tepant kelis sluoknius kas keletą
minučių. Naudojant tinkamą kietiklį - greitai džiūsta.  Po išdžiūvimo glaistą galima obliuoti, šlifuoti, gręžti,
pjaustyti kaip natūralų medį. Nuglaistytas paviršius gali būti dengiamas daugeliu rinkoje esančių dažų ir lakų.

Techniniai duomenys

Spalva žr. spalvų paletėje

Lyginamasis svoris** „A“' dalis: 1.70 kg/l ( ± 0.03) 

Kietiklis Pastos kodas 40001015
kodas 40011015

Kietiklio ir glaisto santykis 2-3% kietiklio dozuojama tiesiai iš tūbelės arba dozatoriumi DIDOC

Sutirštėjimo laikas** 5-7 minutės su 3 % kietiklio 40011015

Pilna polimerizacija** Po 2 valandų

Šlifavimas** Po 45 minučių vidutinio storio sluoksniui

Džiūvimas < 1%

Elastingumas Vidutiniškas-aukštas

Atsparumas vandeniui Labai geras

Atsparumas tirpikliui Geras

TVOC emisija Klasė A+ UNI EN ISO 16000-9 

Galiojimas** 12 mėnesių, laikant originalioje pakuotėje atokiau nuo šviesos.
**duomenys prie  20°C (68°F) ir 65% R.H.

Pritaikymas:

Paviršiaus tipas Visa  informacija  tolimesniame  skyrelyje  „Paviršiaus  paruošimas“.
Dėl tolimesnių klausimų kreiptis į techninį servisą.

Paviršiaus paruošimas Paviršius turi būti sausas, nedulkėtas. Prieš dedant glaistą būtina nu-
imti senus dažus ar vaško sluoksnį. Mediena turi būti aukšto mecha-
ninio atsparumo, 8% -15% drėgnumo. Šiurkštus paviršius turi būti
gerai prisotintas su gruntu, siekiant sustiprinti masę.

Vaškinga  (egzotinė,  beržas),  alyvuota  (alyvmedis)  sakinga  (eglė,
maumedis, pušis ir kt.) medienos turi būti gerai nuvalytos skiedikliu
ir padengtos specialiu gruntu.
Palisadras (raudonmedis), ąžuolas kaštonas ir kitos medienos, pasi-
žyminčios prasta adhezija, ir aliejuota mediena turi būti gruntuojama
vienu ar daugiau sluoksniais.



Sunkiai besivalančią ar seną medieną patariama nuvalyti smėlio 
srove ir impregnuoti.
Mediena paveikta insekticidų ar fenolio junginių, turi būti kruopš-
čiai padengta vienu ar daugiau sluoksnių grunto. Medienos adhezijos
savybės ir sukibimas su glaistu turi būti kruopščiai įvertinti.

Užnešimo būdai Su špakliuote.

Produkto paruošimas Naudojant produktą tūbelėse kartu su DIDOC prietaisu paprasta 
dozuoti du komponentus.
Naudojant produktą skardinėje, pridėti kietiklio atsižvelgiant į kam-
bario  temperatūrą  ir  reikalingą  kietėjimo  laiką,  santykiu  nurodytu
žemiau.

Siūlomas santykis prie sekančios
temperatūros

Dozuojant iš tūbelės DIDOC pizicija

Iki 10°C (50°F.) 3 prie 100 Fiksuota

10 - 20°C (50 - 68°F.) 2 prie 100 Fiksuota

Taikymas Kruopščiai išmaišykite ir lengvu mentelės spaudimu padenkite 
paviršių glaistu. Storam sluoksniui išgauti dengiama keletą kartų ant
jau sukietėjusio ir atvėsusio plonesnio sluoksnio. Esant plonam pa-
dengimui  ar  žemai  temperatūrai,  džiūvimo laikas  iki  šlifavimo ar
perdažymo yra ilgesnis nei pateikiama techniniuose duomenyse.
Visų spalvų Plastuk Legno medžiagos gali būti maišomos, siekiant
išgauti tarpinį atspalvį. Siekiant išgauti specifinį atspalvį į medžiagą
galima įmaišyti miltelinių pigmentų.

Dengimas prie 20° C (68° F.) po 2 valandų esant vidutiniam storiui. Tinka į-
prasti  dažai  skiediklio  pagrindu  akriliniai,  alkidiniai,  epoksidiniai,
puliuretaniniai, celiulioziniai dažai. Prieš dažant vandens pagrindo ar
netradiciniais naujo tipo dažais rekomenduojama atlikti išankstinius
testus.

Valymas Iškart po naudojimo išvalyti įrankius celiuliozės skiedikliu

PASTABA: Venkite naudoti kai temperatūra žemesnė nei +10°C (50°F.)

Šiame techniniame duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų geriausia patirtimi ir techninėmis 
žiniomis, tai neatleidžia vartotojų nuo prevencinių patikrinimų, siekiant užtikrinti tinkamą naudojimą. Dėl 
išsamesnės techninės informacijos apie specifinį panaudojimą, susisiekite su mūsų technine tarnyba.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI


