Vertimas iš anglų kalbos

PRODUKTO INFORMACINIS LAPAS
SINAK Matte 20™

PRODUKTO PAVADINIMAS

sluoksnius po to, kai ankstesnieji
visiškai išdžiūvo.

GARANTIJA

Šiltu vandeniu nuplaukite visą įrangą.

SINAK korporacija garantuoja, kad jos
produktai yra aukščiausios kokybės.
Kadangi siekiant gerų rezultatų tinkamas
produkto sumaišymas ir panaudojimo būdas
yra esminis veiksnys, kurio SINAK
korporacija neturi galimybės kontroliuoti,
SINAK korporacijos atsakomybė ribojama
pirkimo kainos sugrąžinimu ar produkto
pakeitimu. SINAK korporacija nesuteikia kitų
aiškių ar numanomų garantijų. Jokie SINAK
korporacijos atstovai, jos produkcijos
platintojai ar prekiautojai neturi teisės keisti
šios ribotos garantijos.

SINAK Matte 20™

4.

GAMINTOJAS

PADENGIMO PLOTAS

1949 W. Walnut Avenue, San Diego, CA 92101 Tel. (800)
523-3147 • Faksas (619) 295-0227
Svetainė www.sinak.com, el. paštas
information@sinak.com

PRODUKTO APRAŠYMAS
SINAK Matte 20™ yra didelės kietųjų dalelių
konc. vienkomponentinis organinių ir
neorganinių junginių mišinys, skirtas betono
pagrindo/paviršiaus sandarinimui ir
apsaugai, išlaikant natūralią išvaizdą.
SINAK Matte 20™ sudėtis sutvirtina
paviršių, suformuoja ilgalaikę patvarią
paviršiaus apsauginę dangą, pasižyminčią
puikiu atsparumu dėmių susidarymui.

Normaliomis sąlygomis dengiant 2
sluoksnius, ant glotnaus paviršiaus 1 litro
išeiga yra apie 6–9 m². Jeigu paviršius yra
akytas ar reikalingi papildomi sluoksniai, tai
turi įtakos padengimo plotui. Norėdami
nustatyti produkto tinkamumą ir padengimo
plotą, atlikite testą ant nedidelio paviršiaus
ploto, laikydamiesi bendrųjų naudojimo
nurodymų. Nedenkite SINAK Matte 20™
sluoksnio užpylimo būdu.

APLINKA
SINAK Matte 20™ galima naudoti esant
+13–38˚C temperatūrai. Jei
temperatūra/drėgmė yra +/– 5 laipsniai iki
rasos taško temperatūros, SINAK Matte
20™ hermetiko naudoti nepatartina.

NAUDOJIMAS

ATSARGUMO PRIEMONĖS

SINAK Matte 20™ hermetikas skirtas
naudoti ant visų betoninių ir cementinių
gaminių paviršių.

Norėdami nustatyti, ar produktas tinkamas,
užtepkite SINAK Matte 20™ ant nedidelio
izoliuoto plotelio. Nepilkite ir per aktyviai
netepkite paviršiaus voleliu ar mikropluokšto
šluoste, nes gali susidaryti balkšvas,
dėmėtas paviršius, kurį sunku pašalinti. Jei
taip atsitinka, kreipkitės pagalbos į „SINAK
Corporation“ ir jų įgaliotus atstovus.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Prieš pradėdami lakuoti paviršių,
patikrinkite, ar paviršius, ant kurio bus
dedamas hermetikas, yra švarus, ar ant jo
nėra purvo, matomų alyvos ar tepalų dėmių,
nuosėdų, ar kitų aiškiai pastebimų
paviršiaus nešvarumų. Paviršių nuvalyti
galima vandeniu arba mechaniniu būdu. Jei
valote vandeniu, prieš dengdami SINAK
Matte 20™ įsitikinkite, ar paviršius visiškai
išdžiūvo.

BENDRIEJI NAUDOJIMO
NURODYMAI
1.

Apsaugokite visus gretimus paviršius,
kurių neketinate apdoroti.

2.

Naudodami šepetį, volelį, purkštuvą su
slėgine talpa ar beorį purkštuvą,
padenkite paviršių tolygiu medžiagos
sluoksniu.

3.

Išdžiūvus pirmajam sluoksniui, tolygiai
ir lengvai užtepkite antrą SINAK Matte
20™ sluoksnį kryžminio tinklelio būdu.
Jei būtina, užtepkite papildomus

SANDĖLIAVIMAS IR
TVARKYMAS
Saugokite produktą vėsioje sausoje
patalpoje, į kurią nepatenka tiesioginė
saulės šviesa. SINAK Matte 20™ turi būti
laikomas sandariai uždarytose talpose,
siekiant išvengti produkto garavimo ir
užteršimo. Visi SINAK produktai turi būti
apsaugoti nuo užšalimo. Užšalęs produktas
netenka savo savybių, todėl jį reikia
pašalinti. Produkto laikymo terminas yra
apie 18 mėnesių nuo pagaminimo datos.

SIŪLOMOS TALPOS
SINAK Matte 20™ hermetiką galima įsigyti
20 litrų plastiko kibiruose.

TECHNINĖ PAGALBA
Techninę pagalbą teikia gamintojas,
apmokyti vietos atstovai ir sertifikuoti
technikai.

TECHNINIAI DUOMENYS
◆

Lakieji organiniai junginiai (LOJ) –
mažiau nei 10 gramų/1 litre.

◆

Sukibimo koeficientas C.O.F (Botto
metodas) – 67, kai sausas, 59, kai
drėgnas.

◆

Kietųjų dalelių kiekis – 41 %.

◆

Džiūvimo laikas – 20 minučių, kai
temperatūra +21C, o drėgmė 50%.

◆

Papildomo sluoksnio dengimas – 30
minučių po pirmojo sluoksnio uždėjimo.

◆

Pėsčiųjų judėjimas – leidžiamas
praėjus 2 val. po antrojo sluoksnio
uždėjimo.

◆

Automobilių eismas – leidžiamas
praėjus 6 val. po antrojo sluoksnio
uždėjimo.

◆

Plėvelės storis: 0,07 - 0,1mm storio
šlapia plėvelė suformuoja 0,03 0,015mm storio sausą plėvelę.

PADENGIMO PLOTAS
Orientacinis padengimo plotas – vieno litro
pakanka 6-9 m2 dengiant 2 kartus. Atlikite testą,
kad nustatytumėte padengimo plotą.
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Vertimas iš anglų kalbos

PRODUKTO INFORMACINIS LAPAS
SINAK HS - 30 SEALER™

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

PRODUKTO PAVADINIMAS

Prieš pradėdami lakuoti paviršių, patikrinkite, ar
paviršius, ant kurio bus dedamas hermetikas, yra
švarus, ar ant jo nėra purvo, matomų alyvos ar tepalų
dėmių, nuosėdų, ar kitų aiškiai pastebimų paviršiaus
nešvarumų. Paviršių nuvalyti galima vandeniu arba
mechaniniu būdu. Jei valote vandeniu, prieš dengdami
SINAK HS - 30 SEALER™ hermetiką įsitikinkite, ar
paviršius visiškai išdžiūvo.

SINAK HS - 30 SEALER™
GAMINTOJAS

1949 W. Walnut Avenue, San Diego, CA 92101 Tel. (800)
523-3147 • Faksas (619) 295-0227
Svetainė www.sinak.com, el. paštas
information@sinak.com

BENDRIEJI NAUDOJIMO
NURODYMAI
1.

Apsaugokite visus gretimus paviršius, kurių
neketinate apdoroti.

2.

Naudodami šepetį, volelį, purkštuvą su slėgine
talpa ar beorį purkštuvą, padenkite paviršių
tolygiu medžiagos sluoksniu.

3.

Išdžiūvus pirmajam sluoksniui, tolygiai ir lengvai
užtepkite antrą SINAK HS - 30 SEALER™
sluoksnį kryžminio tinklelio būdu. Jei būtina,
užtepkite papildomus sluoksnius po to, kai
ankstesnieji visiškai išdžiūvo.

PRODUKTO APRAŠYMAS
SINAK HS - 30 SEALER™ yra didelės kietųjų dalelių
koncentracijos vienkomponentis akrilo-uretano
mišinys, skirtas betono paviršiaus sandarinimui ir
apsaugai. Medžiaga suteikia blizgumo lygiems
paviršiams. Unikali SINAK HS - 30 SEALER™
hermetiko formulė leidžia suformuoti patvarią ir
ilgalaikę plėvelę, kuri pasižymi įvairių paviršių
atsparumu dėmėms. SINAK HS - 30 SEALER™
sukimba su visais apdorotais ir neapdorotais
paviršiais.

SINAK HS - 30 SEALER™ hermetikas skirtas naudoti
visų betono, cemento ir mūro paviršių sandarinimui ir
apsaugai tiek viduje, tiek iš išorėje.

BANDYMAI
Siekiant nustatyti SINAK HS - 30 SEALER™ hermetiko
veiksmingumą, buvo atlikti atsparumo dėmių
atsiradimui bandymai ant apdorotų paviršių. Užuot
atlikus įprastą 15 minučių trukmės bandymą, SINAK HS
- 30 SEALER™ hermetiko bandymas atsparumui
dėmėms buvo atliekamas 4 valandas. Rezultatai
įvertinti nuo 1 iki 5 balų. 1 rodo stiprų dėmių
susidarymą, 5 balai reiškia, kad visiškai nebuvo dėmių.

◆
◆

Sukibimo koeficientas (Botto metodas) 67
sausas, 59 drėgnas
Blizgio rodiklis 64–72 (80 yra veidrodinis
paviršius)
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SINAK HS - 30 SEALER™ hermetiką galima įsigyti 20
litrų plastiko kibiruose.

GARANTIJA
SINAK korporacija garantuoja, kad jos produktai yra
aukščiausios kokybės. Kadangi siekiant gerų rezultatų
tinkamas produkto sumaišymas ir panaudojimo būdas
yra esminis veiksnys, kurio SINAK korporacija neturi
galimybės kontroliuoti, SINAK korporacijos
atsakomybė ribojama pirkimo kainos sugrąžinimu ar
produkto pakeitimu. SINAK korporacija nesuteikia kitų
aiškių ar numanomų garantijų. Jokie SINAK
korporacijos atstovai, jos produkcijos platintojai ar
prekiautojai neturi teisės keisti šios ribotos garantijos.

TECHNINĖ PAGALBA
Techninę pagalbą teikia gamintojas, apmokyti vietos
atstovai ir sertifikuoti technikai.

TECHNINIAI DUOMENYS
◆

Lakieji organiniai junginiai (LOJ) – mažiau nei 30
gramų/1 litre.

◆

Kietųjų dalelių kiekis – 30 %.

◆

Džiūvimo laikas – 20 minučių, kai temperatūra
+21C, o drėgmė 50%.

◆

Papildomo sluoksnio dengimas – 30 minučių po
pirmojo sluoksnio uždėjimo.

APLINKA

◆

Pėsčiųjų judėjimas – leidžiamas praėjus 4 val.
po antrojo sluoksnio uždėjimo.

SINAK HS - 30 SEALER™ galima naudoti esant +13–
38˚C temperatūrai. Jei temperatūra/drėgmė yra +/– 5
laipsniai iki rasos taško temperatūros, SINAK HS - 30
SEALER™ hermetiko naudoti nepatartina.

◆

Automobilių eismas – leidžiamas praėjus 8 val.
po antrojo sluoksnio uždėjimo.

◆

Plėvelės storis: 0,07 – 0,1mm storio šlapia
plėvelė suformuoja 0,03 – 0,015mm storio
sausą plėvelę.

Normaliomis sąlygomis dengiant 2 sluoksnius, ant
glotnaus paviršiaus 1 litro išeiga yra apie 6–9 m².
Jeigu paviršius yra akytas ar reikalingi papildomi
sluoksniai, tai turi įtakos padengimo plotui. Norėdami
nustatyti produkto tinkamumą ir padengimo plotą,
atlikite testą ant nedidelio paviršiaus ploto,
laikydamiesi bendrųjų naudojimo nurodymų. Nedenkite
SINAK HS - 30 SEALER™ sluoksnio užpylimo būdu.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Rezultatai:

*Pastebėtas smarkus paviršiaus ėsdinimas

Šiltu vandeniu nuplaukite visą įrangą.

PADENGIMO PLOTAS

NAUDOJIMAS

Karšta kava
Pavarų dėžės skystis
Variklio alyva
Kečupas
Majonezas
Garstyčios
„Tabasco“*
Vynuogių sultys
Citrinų sultys
Apelsinų sultys
Kola
Vaniliniai ledai

4.

SIŪLOMOS TALPOS

Norėdami nustatyti, ar produktas tinkamas, užtepkite
SINAK HS - 30 SEALER™ ant nedidelio izoliuoto
plotelio. Nepilkite ir per aktyviai netepkite paviršiaus
voleliu ar mikropluokšto šluoste, nes gali susidaryti
balkšvas, dėmėtas paviršius, kurį sunku pašalinti. Jei
taip atsitinka, kreipkitės pagalbos į „SINAK
Corporation“ ir jų įgaliotus atstovus.

PADENGIMO PLOTAS
Orientacinis padengimo plotas – vieno litro pakanka 6-9 m2
dengiant 2 sluoksniais. Atlikite testą, kad nustatytumėte
padengimo plotą.

SANDĖLIAVIMAS IR
TVARKYMAS
Saugokite produktą vėsioje sausoje patalpoje, į kurią
nepatenka tiesioginė saulės šviesa. SINAK HS - 30
SEALER™ turi būti laikomas sandariai uždarytose
talpose, siekiant išvengti produkto garavimo ir
užteršimo. Visi SINAK produktai turi būti apsaugoti nuo
užšalimo. Užšalęs produktas netenka savo savybių,
todėl jį reikia pašalinti. Produkto laikymo terminas yra
apie 18 mėnesių nuo pagaminimo datos.
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