NATURHAUS Hartwachs (Patent-nummer: 3942/136)
Produktinformation NATURHAUS Hartwachs vax är en produkt för att ytbehandla träytor
inomhus med hårt slitage (t ex golv, trappor, bord, arbetsytor, möbler).
Produkten är smuts och vattenavvisande, reptålig och klarar värme
upp till 120º C. Produkten har antistatisk effekt. Ytor behandlade med
NATURHAUS Hartwachs klarar saliv och svett enligt de tidigare
normerna DIN 53160 och motsvarar även kraven i DIN EN71-3 om
"säkerhet för barnleksaker”. Ytan är fri från oangenäma dofter.
Oblekt bi- och carnaubavax, linolja, små mängder blyfria torkmedel
Innehåll
(Co-, Zr-, Ca-fettsyror)
Beroende på önskad tålighet ska ytan grundas med antingen
Förbehandling
NATURHAUS Hartgrund, NATURHAUS Naturharzgrund eller
NATURHAUS Hartöl, Hartöl Spezial eller Hartöl HS.
Ta bort eventuellt oxidationsskikt (skinn) från produktens yta.
Tillvägagångssätt
Applicera mycket tunt med en luddfri trasa, svamp eller spatel. För
rationell bearbetning i hantverk och industri rekommenderar vi att
använda hetvax-hjälpmedel (t ex MK Hetvaxpistol ”Duoline” eller MK
Hetvax-sprutsystem med hand- eller automatisk pistol). Smält och
arbetstemperatur är 80º C. Det är även mycket effektivt att applicera
med en valsmaskin. Genast efter appliceringen kan ytan förpoleras,
den måste förpoleras senast inom en timme. Använd en luddfri trasa,
polerborste (t ex Edruflex korn 500) eller excenterslipmaskin eller en
golvslipmaskin med lämplig polerings-pad (grön). Rengör
arbetsverktygen med förtunning. Beakta anvisningar från tillverkare av
verktyg och maskiner samt säkerhetsdatablad. Gör alltid ett prov
innan ni applicerar på ett material ni inte använt tidigare. Regelbunden
skötsel och underhåll är användarens ansvar.
Efter en torktid på minst 2 timmar ska ytan slutpoleras med en mjuk
Torktid
trasa, tagelborste eller vit pad. Efter detta måste ytan kännas torr.
Efter 12 timmar kan ytan belastas lätt. Först nu kan delar behandlade
med NATURHAUS Hartwachs förpackas.
NATURHAUS Hartwachs når sin maximala motståndskraft efter ca 14
dagar i rumstemperatur (20ºC, 65 % rf). Under denna tid får ytan inte
täckas över under lång tid (av t ex mattor, dukar osv.). Ytan får endast
rengöras torrt.
Densitet ca 0,90 g/ml, pasta
Fysikaliska Data
60-450 m²/l (motsvarar 2-15 g/m²) beroende på material och
Åtgång
appliceringsmetod.
Flera år, under förutsättning att det lagras kallt, torrt och frostfritt i
Hållbarhet
originalförpackning.
Produkten är inte märkningspliktig.
Märkning
Produkten är inte klassificerad som brandfarlig.
VbF-Klass
På grund av risk för självantändning ska använda trasor torka
Säkerhets- och
avfallsanvisningar utbredda på ett ställe med god ventilation, eller förvaras i
plastbehållare fylld med vatten under minst 3 dagar. Trasor med
torkade rester kan lämnas med hushållsavfallet till förbränning. Sörj
för god ventilation under arbetets gång och under torktiden,
antändningskällor hålles borta. Använd ej i anslutning till lackering.
Fullständigt tömda behållare lämnas till återvinning. Beakta
information i säkerhetsdatablad.
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