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Pflegemilch
(Udržovací mléko)
Chránit pĜed
mrazem

Druh materiálu
Vodová mléþnČ bílá disperze na oživování lakových
vrstev.

Oznaþení nebezpeþnosti
Symbol nebezpeþí: ADR/GGVS: N.A.
Nevdechujte páry/aerosoly.

Použití
Výrobek slouží k pravidelné údržbČ povČtrnosti vystavených
lakovaných ploch dĜevČných stavebních dílĤ, jako jsou okna a
venkovní dveĜe.

Zpracování

Vlastnosti
Udržovací mléko má jednoduché a snadné použití, rychle fyzikálnČ
zasýchá, velmi dobĜe chrání lakovanou plochu pĜed úþinky
povČtrnosti, vzniklý film je vodoodpudivý a zabraĖuje sprašování a
zažloutnutí laku, oživuje lesk nátČrového filmu.
Barevné odstíny
V tekutém stavu mléþnČ bílý, po zaschnutí zcela prĤhledný
Pojivo
Vodové polymery
Hustota (spec. hmotnost)
1,0 kg/l
Teplota pro zpracování
10 - 30 oC pro podklad, vzduch a materiál, pĜi rel. vlhkosti
vzduchu max. 85 %.
ěedČní
Výrobek se zpracovává neĜedČný
Doba schnutí
V norm. podmínkách pĜi teplotČ 23°C, rel. vlhkost vzduchu 50 %, dle
DIN 50014
Suchý na prach: asi po 10 až 20 min.
Suchý na omak: asi po 2 až 3 hodinách
Možnost aplikace další vrstvy: po 3 hodinách

Pflegemilch (udržovací mléko) slouží k preventivní údržbČ a oživování
vzhledu lakovaných ploch, nahrazuje tak mikrovrstvu laku nebo
lazury, odbouranou pĤsobením povČtrnostních vlivĤ. PĤvodní laková
vrstva však musí být celistvá, neporušená a pevnČ lnoucí k podkladu.
Pflegemilch tedy nelze používat jako materiál k rekonstrukci þi
k sanaci nátČrového filmu – pro tyto úþely slouží jiné technologie,
konzultujte zástupce znaþky Sikkens.
OšetĜovaná plocha se nejprve dĤkladnČ oþistí a odmastí pĜípravkem
Spezialreiniger (Speciální þistiþ) – použití viz pĜíslušný technický list.
Poté se mČkkým hadĜíkem nebo pĜiloženou houbiþkou (houbiþku
nejprve necháme ve vodČ nabobtnat a dĤkladnČ vyždímáme)
rovnomČrnČ nanese Pflegemilch na ošetĜovanou plochu. Po
polymeraci získá plocha zpČt svĤj obvyklý pĤvodní lesk a vzhled.
Pravidelným používáním (jedenkrát nebo lépe dvakrát v roce) se
podstatnČ ovlivní délka životnosti nátČrĤ oken.
PĜed použitím dĤkladnČ protĜepat!

Pokyn
Ve zvláštních þi mimoĜádných pĜípadech si vyžádejte neprodlenČ
technické poradenství u zástupcĤ firmy Sikkens v ýeské republice. Za
nesprávné, nevhodné þi neodborné použití výrobku nebo jeho
zneužití výrobce ani dodavatel neruþí.
Poznámka: ýíselný kód na uzávČru lahviþky znaþí datum výroby
pĜípravku, konkrétnČ první dvojþíslí znamená poĜadí týdne v daném
roce, druhé dvojþíslí znaþí pĜíslušný letopoþet.

Balení
250 ml PET lahviþka v sadČ
Skladování
Minimální stálost pĜi skladování je 1 rok, výrobek je nutno skladovat
v chladu, chránit pĜed mrazem. Použitá balení se musí dobĜe
uzavírat.
Likvidace
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se likviduje
podle pĜedpisĤ platných v ýR.
Pozn.: Firma JIPA, spol. s r.o. , výhradní distributor stavebních barev
Sikkens v ýR, je registrována v recyklaþním systému EKO-KOM pod
identifikaþním þíslem EK- F05020531.
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