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PINTSLIGA PEALEKANTAV OTSAKIUDUDE KAITSEVAHEND

ENSELE

ENSELE® 3450 on pintsliga pealekantav puidu otsakiudude kaitsevahend
surveimmutatud puidu lõikepindade, sälkude või puuritud alade järelimmutamiseks.

Tooteid saab valida rohelist ja pruuni värvi surveimmutatud puidu jaoks.

Säilitab surveimmutatud puidu tervikliku kaitse seente ja putukate rünnete vastu.

Lihtne peale kanda – tupsutage surveimmutatud puidu lõikamise, puurimise või
sälkamise tagajärjel paljastunud aladele.

Saada 1 kg (ainult roheline immutatud puit) ja 5 kg (roheline ja pruun immutatud puit)
suurustes purkides.

Tarnitakse tugevates suletavates metallpurkides.

Töötervishoiu ja tööohutuse asutuse heakskiit - H.S.E. 6992

KIRJELDUS
ENSELE® 3450 on veepõhine puidu otsakiudude kaitsevahend, mis põhineb vasktriasool-tehnoloogial ja
on ette nähtud surveimmutatud puidu lõikepindade, sälkude või puuritud alade järelimmutamiseks.

VÄLIMUS
ENSELE® 3450 (GREEN) on sinine, vaevutajutava lõhnaga paksendatud vedelik. Pärast pealekandmist
muutub sinine värvus immutatud puidu loomuliku rohelise värvusega seguks.
ENSELE® 3450 (BROWN) on juba algselt pruuni värvi.

KASUTAMINE
Alati kui surveimmutusega puitu paigaldamise käigus lõigatakse, sälgatakse või puuritakse, tuleb
paljastunud pinnad kaitsesüsteemi terviklikkuse säilitamiseks immutada otsakiudude kaitsevahendiga
ENSELE® 3450.

PEALEKANDMINE
Kandke pintsliga otse kahjustatud kohale. Enne kasutamist ja kasutamise ajal segage hoolikalt.
Kasutage lahjendamata, tupsutage lõikamise, puurimise või sälkamisega paljastunud aladele.

KATTEKIHTIDE ARV
Kandke vabalt kaks kihti. Enne teise kihi pealekandmist laske kaitsevahendil puidu süüsse imbuda.

PINTSLI PUHASTAMINE
Hõõruge pintsel võimalikult puhtaks ja peske seejärel veega. Ärge valage kasutamata toodet või pintsli
pesemisjääke äravoolu.

SÄILITUSAEG
Säilib suletud metallpurgis vähemalt 1 aasta. Hoidke purke kaitstuna äärmiste temperatuuride eest.

OHUTUSMÄRKUS
Materjali ohutuskaardi saab tellimisel allpool esitatud aadressil.
Lugege alati pakendi silti. Kasutage pestitsiide ohutult. (Sisaldab vaskkarbonaati, boorhapet ja
propikonasooli). Ärge laske toodet äravoolutorudesse ega veekogudesse.

UniQue ainulaadne puidukaitse
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Arch Timber Protection uuendab oma tehnilist kirjandust vajadust mööda. Palun veenduge, et teil on kõige uuem
väljaanne.
Kuigi käesolevas dokumendis esitatud teabe täpsuse ja usaldusväärsuse tagamiseks on tehtud kõik võimalik, ei võta
Arch Timber Protection endale mingeid kohustusi ega vastuta selle teabe usaldusväärsuse eest..
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