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HR Stain
Dekoratiivne kaitsevahend puidust, kivist, betoonist pindade ja muude mineraalpindade töötlemiseks.
OTSTARVE
HR Stain on ettenähtud nii siseruumides kui ka välistingimustes asuvate puidust, kivist ja betoonist
pindade kaitseks ja hooldamiseks. Kasutatakse uute ja eelnevalt töödeldud eluruumide ning majapidamisolme ehitiste (fassaadid, puitterrassid, aiamööbel, aknad, uksed jne) töötlemiseks.
HR Stain moodustab pinnale veekindla kile, mis kaitseb, tasandab ja parandab töödeldava pinna
dekoratiivseid omadusi, samuti on sellel vett hülgavad omadused. On hea imamisvõimega. Ei sisalda
biotsiide, lahusteid, lendaineid (lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja Alküülfenooli etoksülaate) ning muid
kahjulikke aineid. Kaitseb tõhusalt atmosfäärikõikumiste ja UV kiirguse eest. Selle koostisesse kuuluvad
kombineeritud vesidispersioonid. Aitab vältida puidu pragunemist.
KASUTAMINE
HR Stain kantakse mustusest, tolmust ja muudest pinda määrivatest materjalidest pinnale lapiga, pintsliga,
rulliga, pihustiga õhu temperatuuril, mitte vähem, kui +5 °C ja õhuniiskusel mitte rohkem, kui 80% (puidu
pinna suhteline niiskus peab olema mitte suurem, kui 22%). Samuti on võimalik kastmine või immutamine.
Enne kasutamist – segada (võimalik on sette tekkimine, seejuures säilivad materjali omadused). Vajaduse
korral võib vahendi lahustada veega. Võimalik on toonimine pigmentidega või peitsidega.
Peale kandmine toimub kahes voorus vaheajaga 40 minutit, tagades normaalse summaarse kulu 60-100
g/m2 (1 liiter 10-16 m2 kohta hööveldatud puidu korral ja 1 liiter 5-10 m2 kohta saetud puidu korral). Enne
töötlemist on soovitatav puidu pind töödelda puidukaitsevahendiga Grunt Natur või Holz Renovator. HR
Stain ülejäägid eemaldada salvrätikuga, puhta kangaga, lapiga. Pärast tööd tuleb instrumendid ja vahendid
puhastada veega, seebiveega või valge piiritusega.
OHUTUSMEETMED
Vahendi HR Stain pealekandmisel tuleb vältida sattumist nahale või silma. Mitte alla neelata!
Allaneelamise korral pöörduge viivitamatult abi saamiseks arsti poole, esitage arstile kauba etikett.
KOOSTIS: polümeeride vesidispersioonid, kuivatusained ja lisandid.
HOIDMINE JA TRANSPORTIMINE
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida ja transportida hermeetiliselt6 suletud tootja taaras eraldi
toiduainetest. Hoidmise temperatuur ei tohi olla väiksem, kui +5 °C. Hoidmise garantiiaeg – 24 kuud.

