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GOYLAKE A-2034 BEZBARWNY
Lakier Poliakrylowy Bezbarwny Półmat Na Schody i Blaty
OPIS PRODUKTU:
Dwuskładnikowy poliakrylowy lakier nawierzchniowy dedykowany do drewnianych podłóg, parkietów, schodów, parapetów, blatów oraz
płyt korkowych. Produkt jest utwardzany w proporcji 25% objętościowo, przy użyciu katalizatora C-2034.
GŁÓWNE CECHY:
✓ Aplikacja przy użyciu pędzla, wałka, lub pistoletu lakierniczego
✓ Doskonała jednorodność powłoki
✓ Dobra odporność na ścieranie, tarcie i zarysowania
✓ Dobra odporność na żółknięcie
WŁASNOŚCI FIZYCZNE (20oC)
Gęstość:
Zawartość części stałych:
Wygląd suchej powłoki:
Trwałość (w nienaruszonym pojemniku):
Odporność na zarysowania UNE-48250-92 (Taber,
CS-17/1000 gr/1000 cykli):
Poziom glosowości (90 mikronów na szkle)
Wydajność:
WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI
Proporcja:
Lepkość mieszanki:
Żywotność mieszanki przy 20oC:

0,96 kg/lt
26%
Bezbarwny
12 miesięcy
18 mg
35 gloss
6-8 m2/lt
A-2034 / C-2034: 25% objętościowo
40”
Około 4 godzin

CZASY SCHNIĘCIA (100gr/m2) (na drewnie przy 20oC i 60% wilgotności względnej)
Pyłosuchość:
30 min
Suchość na dotyk:
60 min
Suchość użytkowa:
16-18 godzin
SYSTEMY MALOWANIA

Lepkość robocza

Natrysk Aerographic i Airless

20-30”

Aplikacja pędzlem lub wałkiem

40”

Rozpuszczalnik
TP100.00.0000
TA500.00.0000
Nie rozcieńczać

Proporcja rozpuszczalnika
10-20%
---------

PARAMETRY APLIKACJI

Przygotowanie podłoża:

Nanoszenie:
Przemalowywanie:

Podłoże drewniane przed aplikacją należy uprzednio zapodkładować przy użyciu podkładów poliuretanowych
z serii AZPIFOND lub IRUFOND, i następnie przeszlifować oraz sunąć pozostałości po szlifowaniu. W
sytuacji gdy wymagane jest zwiększenie trwałości, odporności na żółknięcie, lub otwartoporowe wykończenie
powierzchni, zaleca się nałożenie 3 warstw produktu GOYLAKE A-2034. Nie nakładać produktu na drewno
o wilgotności wyższej niż 12% (Norma RS-41 z Norm Budownictwa Technologicznego, sekcja Konstrukcje1984). Produkt może być również nakładany bezpośrednio na drewno jako lakier wielowarstwowy, co w
efekcie pozwala osiągnąć nawet jeszcze lepszą jakość powłoki.
Przed użyciem należy dobrze wymieszać lakier oraz samą mieszankę. Produkt należy nanosić zgodnie z
zaleceniami - każda warstwa 6-8 m2/lt. Aplikacja powyżej zalecanej ilości może spowodować niejednorodną
barwę powłoki lakierniczej. Zaleca się stosowanie pojedynczej mieszanki na całą lakierowaną powierzchnię.
Jeśli czas schnięcia jest dłuższy niż 24h, należy wykonać szlifowanie przed naniesieniem kolejnej warstwy
lakieru w celu zwiększenia przyczepności.

UWAGI
Produkt oferuję łatwą aplikację przy użyciu pędzla, w sytuacjach gdy wymagana jest jednolitość barwna nanoszonej powłoki. W przypadku
zanieczyszczonych podłoży, można dodać do mieszanki 1% dodatku Antysilikon K-126 i dobrze wymieszać z lakierem. Wykonać próbną
aplikację na zanieczyszczonej powierzchni. Dodatek Antysilikon K-126 należy stosować tylko wtedy gdy jest to absolutnie konieczne,
ponieważ może on powodować obniżenie transparentności i rozlewności lakieru, oraz zwiększyć śliskość powłoki lakierniczej.

WYŁĄCZNY
AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR

ANMAR Sp. z o.o. Sp.K.
Punkt sprzedaży i dostaw:
tel. (22) 380-74-05
ul. Żelazna 28
ul. Rataja 8
dok-centrala@anmarservice.pl
05-071 Długa Szlachecka
05-570 Sulejówek
IRURENA GROUP Ctra. De Tolosa s/no . Apdo 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa - Spain - Review: 1/01-2012

Instrukcje zawarte w niniejszej karcie technicznej jak również podane tu zalecenia, oparte są na naszym doświadczeniu i powinny być używane jako niezobowiązujący poradnik. Dane zawarte w tej karcie są
jedynie propozycją i nie należy traktować ich w sposób restrykcyjny. Klient może i powinien sprawdzić dostarczone przez nas towary, i upewnić się że są odpowiednie dla planowanych przez niego celów.
Całkowicie poza naszą kontrolą jest prawidłowość procesu aplikacji, zastosowania, zmienność warunków pracy, itp., co oznacza że klient jest za nie odpowiedzialny. Biorąc pod uwagę powyższe, całkowicie
gwarantujemy jakość naszych produktów, w oparciu o wcześniej wykonane zobowiązania dotyczące sprzedaży i dostaw naszych produktów.

KARTA TECHNICZNA
Strona 1 z 1

GOYLAKE A-2035 BEZBARWNY
Lakier Poliakrylowy Bezbarwny Mat Na Schody i Blaty
OPIS PRODUKTU:
Dwuskładnikowy poliakrylowy lakier nawierzchniowy dedykowany do drewnianych podłóg, parkietów, schodów, parapetów, blatów oraz
płyt korkowych. Produkt jest utwardzany w proporcji 25% objętościowo, przy użyciu katalizatora C-2034.
GŁÓWNE CECHY:
✓ Aplikacja przy użyciu pędzla, wałka, lub pistoletu lakierniczego
✓ Doskonała jednorodność powłoki
✓ Dobra odporność na ścieranie, tarcie i zarysowania
✓ Dobra odporność na żółknięcie
WŁASNOŚCI FIZYCZNE (20oC)
Gęstość:
Zawartość części stałych:
Wygląd suchej powłoki:
Trwałość (w nienaruszonym pojemniku):
Odporność na zarysowania (Taber, S-42, 25 cykli):
Poziom glosowości (90 mikronów na szkle)
Wydajność:

0,96 kg/lt
24%
Bezbarwny
12 miesięcy
20 mg
10 gloss
6-8 m2/lt

WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI
Proporcja:
Lepkość mieszanki:
Żywotność mieszanki przy 20oC:

A-2035 / C-2034: 25% objętościowo
40”
Około 4 godzin

CZASY SCHNIĘCIA (100gr/m2) (na drewnie przy 20oC i 60% wilgotności względnej)
Pyłosuchość:
30 min
Suchość na dotyk:
60 min
Suchość użytkowa:
16-18 godzin
SYSTEMY MALOWANIA

Lepkość robocza

Natrysk Aerographic i Airless

20-30”

Aplikacja pędzlem lub wałkiem

40”

Rozpuszczalnik
TP100.00.0000
TA500.00.0000
Nie rozcieńczać

Proporcja rozpuszczalnika
10-20%
---------

PARAMETRY APLIKACJI

Przygotowanie podłoża:

Nanoszenie:
Przemalowywanie:

Podłoże drewniane przed aplikacją należy uprzednio zapodkładować przy użyciu podkładów poliuretanowych
z serii AZPIFOND lub IRUFOND, i następnie przeszlifować oraz sunąć pozostałości po szlifowaniu. W
sytuacji gdy wymagane jest zwiększenie trwałości, odporności na żółknięcie, lub otwartoporowe wykończenie
powierzchni, zaleca się nałożenie 3 warstw produktu GOYLAKE A-2035. Nie nakładać produktu na drewno
o wilgotności wyższej niż 12% (Norma RS-41 z Norm Budownictwa Technologicznego, sekcja Konstrukcje1984). Produkt może być również nakładany bezpośrednio na drewno jako lakier wielowarstwowy, co w
efekcie pozwala osiągnąć nawet jeszcze lepszą jakość powłoki.
Przed użyciem należy dobrze wymieszać lakier oraz samą mieszankę. Produkt należy nanosić zgodnie z
zaleceniami - każda warstwa 6-8 m2/lt. Aplikacja powyżej zalecanej ilości może spowodować niejednorodną
barwę powłoki lakierniczej. Zaleca się stosowanie pojedynczej mieszanki na całą lakierowaną powierzchnię.
Jeśli czas schnięcia jest dłuższy niż 24h, należy wykonać szlifowanie przed naniesieniem kolejnej warstwy
lakieru w celu zwiększenia przyczepności.

UWAGI
Produkt oferuję łatwą aplikację przy użyciu pędzla, w sytuacjach gdy wymagana jest jednolitość barwna nanoszonej powłoki. W przypadku
zanieczyszczonych podłoży, można dodać do mieszanki 1% dodatku Antysilikon K-126 i dobrze wymieszać z lakierem. Wykonać próbną
aplikację na zanieczyszczonej powierzchni. Dodatek Antysilikon K-126 należy stosować tylko wtedy gdy jest to absolutnie konieczne,
ponieważ może on powodować obniżenie transparentności i rozlewności lakieru, oraz zwiększyć śliskość powłoki lakierniczej.

WYŁĄCZNY
AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR

ANMAR Sp. z o.o. Sp.K.
Punkt sprzedaży i dostaw:
tel. (22) 380-74-05
ul. Żelazna 28
ul. Rataja 8
dok-centrala@anmarservice.pl
05-071 Długa Szlachecka
05-570 Sulejówek
IRURENA GROUP Ctra. De Tolosa s/no . Apdo 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa - Spain - Review: 1/01-2012

Instrukcje zawarte w niniejszej karcie technicznej jak również podane tu zalecenia, oparte są na naszym doświadczeniu i powinny być używane jako niezobowiązujący poradnik. Dane zawarte w tej karcie są
jedynie propozycją i nie należy traktować ich w sposób restrykcyjny. Klient może i powinien sprawdzić dostarczone przez nas towary, i upewnić się że są odpowiednie dla planowanych przez niego celów.
Całkowicie poza naszą kontrolą jest prawidłowość procesu aplikacji, zastosowania, zmienność warunków pracy, itp., co oznacza że klient jest za nie odpowiedzialny. Biorąc pod uwagę powyższe, całkowicie
gwarantujemy jakość naszych produktów, w oparciu o wcześniej wykonane zobowiązania dotyczące sprzedaży i dostaw naszych produktów.
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iki PARKET - PRIMER PROFESSIONAL
OPIS PRODUKTU:
Dwukomponentowy podkład na bazie wody, zaprojektowany specjalnie do zabezpieczania podłóg i parkietów. Produkt
charakteryzuje się niepalnością oraz bezwonnością.
Przed aplikacją do podkładu należy dodać 10% katalizatora HARDENER SK.
GŁÓWNE CECHY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplikacja przy użyciu wałka lub pędzla
Szybkie schnięcie
Doskonały do szlifowania (na szlifierkach orbitalnych i wibracyjnych)
Zachowuje naturalny kolor drewna
Zapewnia doskonałą przyczepność dla wodnych lakierów nawierzchniowych
Wysoka odporność na taniny w problematycznych gatunkach drewna, nawet w przypadku ich akumulacji
Umożliwia wykonywanie różnego rodzaju kolorów
Odporny na żółknięcie
Maszyny i urządzenia wykorzystane w trakcie aplikacji mogą być myte wodą

CHARAKTERYSTYKA
Proporcje mieszanki: (PROFESSIONAL / HARENER SK)
Żywotność mieszanki
Lepkość Kubek Forda Nº4
Gęstość
Części stałe
pHWygląd w butelce
Trwałość w zamkniętym opakowaniu (nienarażony na ujemne temperatury)
Wydajność
Czas schnięcia (100 g/m2 w 20ºC i 60% wilgotności względnej)
Pyłosuchość
Suchość na dotyk
Szlifowanie
Przemalowywanie

10/1
3-4 godziny
25-30"
1,03 gr/cm3
33%
7
Mleczny płyn
Minimum 6 miesięcy
10-15 m2/l
30 min
60 min
4 godziny
> 4 godzin

APLIKACJA
Podłoże:
Drewno (parkiet lub podłoga drewniana). Nie nakładać na drewno o wilgotności powyżej 12% (Normy UNE 56810-86)
Przygotowanie podłoża:
Wykonać szlifowanie drewna. Zaleca się stosowanie drobnego ziarna w celu uzyskania lepszego wypełnienia i krycia. Usunąć
zabrudzenia, tłuszcze, pozostałości po szlifowaniu, itp.
Nanoszenie:
Dobrze wymieszać produkt przed użyciem. Używać odpowiedniej odzieży roboczej i narzędzi. Nakładać 1-2 warstwy uwzględniając
rekomendowaną wydajność produktu. Produkt winien być nanoszony z jego standardową lepkością (bez rozcieńczania), jednak w
przypadku potrzeby rozcieńczenia należy użyć wody. Nie nanosić produktu w temperaturze poniżej 12 oC. Przed aplikacją produkt
doprowadzić do temperatury 20oC.
Schnięcie:
Czas schnięcia w dużej mierze uzależniony jest od wagi i rodzaju podłoża, oraz warunków otoczenia w trakcie schnięcia. Zaleca się
zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu aplikacji, w celu umożliwienia odparowania wody, uniknięcia zbyt wysokiej
wilgotności powietrza, oraz dobrego zbudowania struktury filmu.
Szlifowanie:
Szlifowanie należy wykonać przy użyciu szlifierek wibracyjnych, orbitalnych lub ręcznie. Nie zaleca się szlifowania maszynami
rolkowymi lub pasowymi. Wykonać delikatne szlifowanie pomiędzy warstwami przy użyciu drobnoziarnistego papieru ściernego
(280 lub wyżej). Stosując papiery ścierne zawierające stearynian lub siatki ścierne, należy minimalizować zatykanie lub wypełnienie
materiału ściernego.
Instrukcje zawarte w niniejszej karcie technicznej jak również podane tu zalecenia, oparte są na naszym doświadczeniu i powinny być używane jako niezobowiązujący poradnik. Dane zawarte w tej karcie są
jedynie propozycją i nie należy traktować ich w sposób restrykcyjny. Klient może i powinien sprawdzić dostarczone przez nas towary, i upewnić się że są odpowiednie dla planowanych przez niego celów.
Całkowicie poza naszą kontrolą jest prawidłowość procesu aplikacji, zastosowania, zmienność warunków pracy, itp., co oznacza że klient jest za nie odpowiedzialny. Biorąc pod uwagę powyższe, całkowicie
gwarantujemy jakość naszych produktów, w oparciu o wcześniej wykonane zobowiązania dotyczące sprzedaży i dostaw naszych produktów.
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Przemalowywanie:
Kolejne warstwy mogą być nanoszone po 4 godzinach schnięcia. W celu osiągnięcia najlepszej jakości powłoki, przed naniesieniem
lakieru nawierzchniowego zaleca się zapewnienie 16 godzinnego okresu schnięcia we wspomnianej wyżej warunkach.

UWAGI:
Lakiery na bazie wody wyróżniają się dobrym szlifowaniem oraz oddawaniem naturalnego ocienieniu drewna, co widoczne
jest szczególnie w przypadku dębu. Dzięki swoim właściwościom antytaninowym pozwalają na wykonywanie wszystkich
rodzajów kolorów. Zalecane jest wykończenie powierzchni lakierami nawierzchniowymi na bazie wody.
W przypadku bardzo twardego i ciemnego drewna (np. Ipe), zaleca się bezpośrednią aplikację lakieru nawierzchniowego
ELITE PROFESSIONAL.

WYŁĄCZNY
AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR

ANMAR Sp. z o.o. Sp.K.
Punkt sprzedaży i dostaw:
tel. (22) 380-74-05
ul. Żelazna 28
ul. Rataja 8
dok-centrala@anmarservice.pl
05-071 Długa Szlachecka
05-570 Sulejówek
IRURENA GROUP Ctra. De Tolosa s/no . Apdo 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa - Spain - Review: 1/01-2012

Instrukcje zawarte w niniejszej karcie technicznej jak również podane tu zalecenia, oparte są na naszym doświadczeniu i powinny być używane jako niezobowiązujący poradnik. Dane zawarte w tej karcie są
jedynie propozycją i nie należy traktować ich w sposób restrykcyjny. Klient może i powinien sprawdzić dostarczone przez nas towary, i upewnić się że są odpowiednie dla planowanych przez niego celów.
Całkowicie poza naszą kontrolą jest prawidłowość procesu aplikacji, zastosowania, zmienność warunków pracy, itp., co oznacza że klient jest za nie odpowiedzialny. Biorąc pod uwagę powyższe, całkowicie
gwarantujemy jakość naszych produktów, w oparciu o wcześniej wykonane zobowiązania dotyczące sprzedaży i dostaw naszych produktów.
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iki PARKET – PROFESSIONAL NATURE
OPIS PRODUKTU:
Dwukomponentowy wodny lakier nawierzchniowy na bazie żywic poliuretanowych o bardzo niskiej glosowości, zaprojektowany
specjalnie do lakierowania podłóg i parkietów drewnianych. Przed aplikacją do lakieru należy dodać 10% katalizatora HARDENER
SK. Produkt jest przyjazny dla środowiska z powodu niskiej zawartości LZO (Lotne Związki Organiczne), niższej niż maksymalny
limit dopuszczalny przez Dyrektywę Europejską 2004-42-CE.
GŁÓWNE CECHY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Łatwa aplikacja przy użyciu wałka lub pędzla (jednolity odcień)
Doskonała odporność na ścieranie (nadaje się do obiektów sportowych)
Doskonała odporność chemiczna na produkty użytku domowego (P.1 DIN 68861, klasa 1B)
Bardzo dobra odporność na zarysowania i ślady obcasów, w szczególności w połączeniu z CrossLinker’em
Odporność na żółknięcie
Współczynnik poślizgu: odpowiedni do hal sportowych
Reakcja na ogień: Klasa palności CFL-s1
Nie zawiera NMP (N-metylopirolidon)
Bardzo niska skłonność do zielenienia dębiny
Bezwonny w trakcie lakierowania
Maszyny i urządzenia wykorzystane w trakcie aplikacji mogą być myte wodą

CHARAKTERYSTYKA
Proporcje mieszanki: (NATURE / HARENER SK)
Żywotność mieszanki
Lepkość Kubek Forda Nº4
Gęstość
Części stałe
Mieszanina LZO (maksymalny dopuszczalny limit 140 g/l)
pHOdporność na ścieranie metodą Tabera (PE-28, po 25 c.)
Odporność na ścieranie metodą Tabera (EN14904, CS-10/500g/ 1000 c.)
Współczynnik poślizgu (EN14904, obiekty sportowe)
Reakcja na ogień (według normy RD 110/2008)
Wygląd suchego filmu
Trwałość w zamkniętym opakowaniu (nienarażony na ujemne temperatury)
Wydajność
Czas schnięcia (100 g/m2 w 20ºC i 60% wilgotności względnej)
Pyłosuchość
Suchość na dotyk
Szlifowanie
Przemalowywanie

10/1
4 godziny
20-30"
1,03 gr/cm3
29%
90 g/l
7.8
10 mg (doskonała)
17 mg (doskonała)
100 (satysfakcjonujący)
CFL-s1
Bezbarwny
Minimum 6 miesięcy
10-15 m2/l
30 min
60 min
4 godziny
> 4 godzin

APLIKACJA
Podłoże i przygotowanie:
W pierwszej kolejności wykonać szlifowanie drewna oraz dokładnie oczyścić powierzchnię. Możliwym jest bezpośrednie nakładanie
lakieru NATURE na drewno, nawet na drewno zawierające taniny (np. dąb). W przypadku wprowadzanych na rynek nowych
gatunków drewna, niezbędne jest wykonanie testów przedprodukcyjnych.
Sporządzenie mieszanki:
Przed aplikacją należy połączyć komponenty i dokładnie wymieszać (można mieszać ręcznie, jakkolwiek zalecane jest mieszanie w
mieszalniku automatycznym przez około 1 minutę). Żywotność mieszanki jest ograniczona i wynosi w przybliżeniu 4 godziny. Po
osiągnięciu tego czasu produkt traci swoje właściwości.
Nanoszenie:
Produkt winien być nanoszony z jego standardową lepkością (bez rozcieńczania). Przed aplikacją produkt doprowadzić do
temperatury 20oC. W przypadku potrzeby rozcieńczenia należy użyć wody demineralizowanej lub destylowanej. Nakładać 2-3
warstwy po 100-120 g/m2 wykonując międzyszlify przy użyciu drobnoziarnistego papieru ściernego (>220).

Instrukcje zawarte w niniejszej karcie technicznej jak również podane tu zalecenia, oparte są na naszym doświadczeniu i powinny być używane jako niezobowiązujący poradnik. Dane zawarte w tej karcie są
jedynie propozycją i nie należy traktować ich w sposób restrykcyjny. Klient może i powinien sprawdzić dostarczone przez nas towary, i upewnić się że są odpowiednie dla planowanych przez niego celów.
Całkowicie poza naszą kontrolą jest prawidłowość procesu aplikacji, zastosowania, zmienność warunków pracy, itp., co oznacza że klient jest za nie odpowiedzialny. Biorąc pod uwagę powyższe, całkowicie
gwarantujemy jakość naszych produktów, w oparciu o wcześniej wykonane zobowiązania dotyczące sprzedaży i dostaw naszych produktów.
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Schnięcie:
Zaleca się zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu aplikacji w celu umożliwienia odparowania wody, uniknięcia zbyt
wysokiej wilgotności powietrza, oraz dobrego zbudowania struktury filmu. W celu osiągnięcia optymalnych warunków lakierowania
(właściwości estetyczne i fizyko-chemiczne) należy kontrolować temperaturę w trakcie aplikacji i schnięcia, utrzymując ją na
poziomie 15-30oC, oraz wilgotność poniżej 70%. Po naniesieniu ostatniej warstwy należy pozostawić podłogę na co najmniej 48
godzin, w celu osiągnięcia optymalnej odporności na zarysowania.
Czyszczenie:
Po zakończeniu aplikacji narzędzia i urządzenia użyte do pracy powinny być umyte wodą, Jeśli jednak resztki produktu zdołają
zaschnąć, wówczas do ich usunięcia należy użyć rozpuszczalnika acetonowego.
UWAGI:
NATURE łączy w sobie zalety lakierów wodnych (bezwonność, niską zawartość komponentów rozpuszczalnikowych) z
doskonałą jakością i wydajnością tworzonych powłok.

WYŁĄCZNY
AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR

ANMAR Sp. z o.o. Sp.K.
Punkt sprzedaży i dostaw:
tel. (22) 380-74-05
ul. Żelazna 28
ul. Rataja 8
dok-centrala@anmarservice.pl
05-071 Długa Szlachecka
05-570 Sulejówek
IRURENA GROUP Ctra. De Tolosa s/no . Apdo 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa - Spain - Review: 1/01-2012

Instrukcje zawarte w niniejszej karcie technicznej jak również podane tu zalecenia, oparte są na naszym doświadczeniu i powinny być używane jako niezobowiązujący poradnik. Dane zawarte w tej karcie są
jedynie propozycją i nie należy traktować ich w sposób restrykcyjny. Klient może i powinien sprawdzić dostarczone przez nas towary, i upewnić się że są odpowiednie dla planowanych przez niego celów.
Całkowicie poza naszą kontrolą jest prawidłowość procesu aplikacji, zastosowania, zmienność warunków pracy, itp., co oznacza że klient jest za nie odpowiedzialny. Biorąc pod uwagę powyższe, całkowicie
gwarantujemy jakość naszych produktów, w oparciu o wcześniej wykonane zobowiązania dotyczące sprzedaży i dostaw naszych produktów.
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iki PARKET - ELITE PROFESSIONAL
OPIS PRODUKTU:

Dwukomponentowy wodny lakier nawierzchniowy na bazie żywic poliuretanowych, zaprojektowany specjalnie do
lakierowania podłóg i parkietów drewnianych. Przed aplikacją do lakieru należy dodać 10% katalizatora HARDENER SK.
Produkt jest przyjazny dla środowiska z powodu niskiej zawartości LZO (Lotne Związki Organiczne), niższej niż maksymalny
limit dopuszczalny przez Dyrektywę Europejską 2004-42-CE.
Spełnia francuskie przepisy dotyczące ochrony powietrza na poziomie klasyfikacji A+
GŁÓWNE CECHY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplikacja przy użyciu wałka lub pędzla (jednolity odcień)
Doskonała odporność na ścieranie (nadaje się do obiektów sportowych)
Doskonała odporność chemiczna na produkty użytku domowego (P.1 DIN 68861, klasa 1B)
Bardzo dobra odporność na zarysowania i ślady obcasów, w szczególności w połączeniu z CrossLinker’em
Odporność na żółknięcie
Współczynnik poślizgu: odpowiedni do hal sportowych, klasa 3 według normy CTE
Reakcja na ogień: Klasa palności CFL-s1
Nie zawiera NMP (N-metylopirolidon)
Bardzo niska skłonność do zielenienia dębiny
Bezwonny w trakcie lakierowania
Maszyny i urządzenia wykorzystane w trakcie aplikacji mogą być myte wodą

CHARAKTERYSTYKA

Proporcje mieszanki: (ELITE PROFESSIONAL / HARENER SK)
Żywotność mieszanki
Lepkość Kubek Forda Nº4
Gęstość
Części stałe
Mieszanina LZO (maksymalny dopuszczalny limit 140 g/l)
pHOdporność na ścieranie metodą Tabera (PE-28, po 25 c.)
Odporność na ścieranie metodą Tabera (EN14904, CS-10/500g/ 1000 c.)
Współczynnik poślizgu (EN14904, obiekty sportowe)
Współczynnik poślizgu (UNE12633, CTE)
Reakcja na ogień (według normy RD 110/2008)
Wygląd suchego filmu
Trwałość w zamkniętym opakowaniu (nienarażony na ujemne temperatury)
Wydajność
Czas schnięcia (100 g/m2 w 20ºC i 60% wilgotności względnej)
Pyłosuchość
Suchość na dotyk
Szlifowanie
Przemalowywanie
Lepkość Kubek Forda Nº4
VOC
Wygląd w butelce
Trwałość w zamkniętym opakowaniu (nienarażony na ujemne temperatury)

10/1
4 godziny
20-30"
1,035 gr/cm3
35%
90 g/l
7.8
10 mg (doskonała)
17 mg (doskonała)
100 (satysfakcjonujący)
Klasa 3
CFL-s1
Bezbarwny
Minimum 6 miesięcy
10-15 m2/l
30 min
60 min
4 godziny
> 4 godzin
30-50"
250 g/lt
Płynna ciecz
Minimum 6 miesięcy

APLIKACJA

Podłoże i przygotowanie:
W pierwszej kolejności wykonać szlifowanie drewna oraz dokładnie oczyścić powierzchnię. Możliwym jest bezpośrednie
nakładanie lakieru ELITE PROFFESIONAL na drewno, nawet na drewno zawierające taniny (np. dąb). Opcjonalnie można
jako pierwszą warstwę nałożyć wodny podkład PRIMER PRFESSIONAL i dobrze wyszlifować. Zaleca się stosowanie
produkt na drewno którego właściwości są w pełni znane. W przypadku wprowadzanych na rynek nowych gatunków drewna,
Instrukcje zawarte w niniejszej karcie technicznej jak również podane tu zalecenia, oparte są na naszym doświadczeniu i powinny być używane jako niezobowiązujący poradnik. Dane zawarte w tej karcie są
jedynie propozycją i nie należy traktować ich w sposób restrykcyjny. Klient może i powinien sprawdzić dostarczone przez nas towary, i upewnić się że są odpowiednie dla planowanych przez niego celów.
Całkowicie poza naszą kontrolą jest prawidłowość procesu aplikacji, zastosowania, zmienność warunków pracy, itp., co oznacza że klient jest za nie odpowiedzialny. Biorąc pod uwagę powyższe, całkowicie
gwarantujemy jakość naszych produktów, w oparciu o wcześniej wykonane zobowiązania dotyczące sprzedaży i dostaw naszych produktów.
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niezbędne jest wykonanie testów przedprodukcyjnych.
Sporządzenie mieszanki:
Przed aplikacją należy połączyć komponenty i dokładnie wymieszać (można mieszać ręcznie, jakkolwiek zalecane jest
mieszanie w mieszalniku automatycznym przez około 1 minutę). Żywotność mieszanki jest ograniczona i wynosi w
przybliżeniu 4 godziny. Po osiągnięciu tego czasu produkt traci swoje właściwości.
Nanoszenie:
Produkt winien być nanoszony z jego standardową lepkością (bez rozcieńczania). Przed aplikacją produkt doprowadzić do
temperatury 20oC. W przypadku potrzeby rozcieńczenia należy użyć wody demineralizowanej lub destylowanej. Nakładać 3
warstwy po 80-100 g/m2 wykonując międzyszlify przy użyciu drobnoziarnistego papieru ściernego (>220).
Schnięcie:
Zaleca się zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu aplikacji w celu umożliwienia odparowania wody,
uniknięcia zbyt wysokiej wilgotności powietrza, oraz dobrego zbudowania struktury filmu. W celu osiągnięcia optymalnych
warunków lakierowania (właściwości estetyczne i fizyko-chemiczne) należy kontrolować temperaturę w trakcie aplikacji i
schnięcia, utrzymując ją na poziomie 15-30oC, oraz wilgotność poniżej 70%. Po naniesieniu ostatniej warstwy należy
pozostawić podłogę na co najmniej 48 godzin, w celu osiągnięcia optymalnej odporności na zarysowania.
Czyszczenie:
Po zakończeniu aplikacji narzędzia i urządzenia użyte do pracy powinny być umyte wodą, Jeśli jednak resztki produktu zdołają
zaschnąć, wówczas do ich usunięcia należy użyć rozpuszczalnika acetonowego.
UWAGI:
ELITE PROFESSIONAL łączy w sobie zalety lakierów wodnych (bezwonność, niską zawartość komponentów
rozpuszczalnikowych) z doskonałą jakością i wydajnością tworzonych powłok. Występuje w następujących poziomach
glosowości:
• ELITE PROFESSIONAL MATT
• ELITE PROFESSIONAL SEMI-MATT
• ELITE PROFESSIONAL SATIN
• ELITE PROFESSIONAL SEMI-GLOSS
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iki PARKET - OIL
OPIS PRODUKTU:
Gama kolorów wodnych opartych na bazie specjalnie zaprojektowanych olei naturalnych, przeznaczonych do barwienia podłóg
drewnianych. W standardzie dostępne są następujące kolory: kość słoniowa, wenge, orzech antyczny, orzech ciemny i kasztan.
Zaleca się do stosowania z pozostałymi produktami z serii ikiParket. Produkt jest przyjazny dla środowiska z powodu niskiej
zawartości LZO (Lotne Związki Organiczne).
GŁÓWNE CECHY
•
•
•

zapewniają jednolity kolor nawierzchni przy długim czasie aplikacji, bez pozostawiania śladów na łączeniach
w trakcie aplikacji charakteryzuje się niską emisyjnością związków zapachowych oraz rozpuszczalników
charakteryzuje się małym wpływem na środowisko

CHARAKTERYSTYKA
Lepkość Kubek Forda Nº4
VOC
Wygląd w butelce
Trwałość w zamkniętym opakowaniu (nienarażony na ujemne temperatury)

30-50"
250 g/lt
Płynna ciecz
Minimum 6 miesięcy

APLIKACJA
Przygotowanie podłoża:
Parkiety i drewniane podłogi należy dokładnie oczyścić z różnego rodzaju zanieczyszczeń (woski, tłuszcze, itp.), wykonać
szlifowanie przy użyciu drobnoziarnistego papieru ściernego (150 lub wyżej). Należy unikać pojawienia się pasów i rowków.
Na drewnie egzotycznym (Ipe, Kambala, Wenge, itp.) czas schnięcia jest dłuższy i może pojawić się problem z przyczepnością.
Nanoszenie:
Produkt należy nakładać przy użyciu szpatułki lub pędzla, i usuwać jego nadmiar oraz wyrównywać kolor za pomocą szmatki lub
maszyny do polerowania. Po upływie 15 minut należy wykonać proces polerowania maszyną polerską, w celu wyrównania
pojawiających się defektów oraz ujednolicenia koloru. Bardzo ważne jest dobre rozprowadzenie produktu i unikanie jego nadmiernej
akumulacji, ponieważ może powodować to opóźnienie schnięcia oraz problemy z przyczepnością. Pozostawić do wyschnięcia na co
najmniej 16 godzin (jedna noc), maksimum do 72 godzin. Jeśli po tym czasie widoczne są zastoiska produktu lub niewyschnięte
obszary na podłodze, wówczas należy je wytrzeć i pozostawić ponownie do wyschnięcia.
Przemalowywanie:
Jako kolejną warstwę należy nanieć podkład PRIMER PROFESSIONAL a następnie lakier nawierzchniowy ELITE
PROFESSIONAL, lub kilka warstw samego tylko lakieru. W przypadku ciemnych kolorów (np. wenge) zaleca się bezpośrednie
nakładanie lakieru ELITE PROFESSIONAL, w celu osiągnięcia lepszej odporności na białe zarysowania podczas uderzeń.
Czyszczenie:
Używać spirytusu mineralnego, terpentyny, acetonu, itp.
UWAGI: Nagromadzenie chusteczek nasączonych olejem może spowodować samozapłon. Przed wyrzuceniem zwilż je wodą lub
przechowuj w zamkniętym pojemniku.
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MONTEGO PRIMER PU-SOL
Poliuretanowy Środek Gruntujący Do Kleju Montego PU2-60/90
ZASTOSOWANIE
Jednoskładnikowy środek gruntujący, będący roztworem poliuretanu w rozpuszczalnikach organicznych. Produkt zalecany jako warstwa
gruntująca przed zastosowaniem kleju MONTEGO PU2-60/90.
Stosowany do podłoży chłonnych i niechłonnych, np. jastrychów cementowych, anhydrytowych, ksylolitowych i magnezjowych, betonu,
płyt kamiennych, asfaltu lanego, okładzin drewnianych.
Charakteryzuje się dobrymi właściwościami wnikania w podłoże jak również działa wzmacniająco.
Przez trzykrotne naniesienie nadaje się do odizolowania przedostającej się kapilarnie wilgoci oraz wilgoci resztkowej do 4 CM% na trwale
odpornych na działanie wilgoci podłożach. Nie nadaje się do odizolowania przedostającej się kapilarnie wilgoci na jastrychach
anhydrytowych i magnezjowych.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być równe, czyste, bez pęknięć, wytrzymałe na rozciąganie i zgniatanie oraz izolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
SPOSÓB UŻYCIA
Grunt nanosić pędzlem, szczotką lub wałkiem. Aby uzyskać optymalne zwilżenie podłoża oraz zapewnić zamknięcie porów zwartą powłoką
środka gruntującego zawsze należy wyrównać warstwy nanoszone szpachlą.
GRUNTOWANIE
MONTEGO PRIMER PU należy nanosić równomiernie na podłoże. Następnie jeszcze wilgotną powierzchnię posypać równomiernie
suchym piaskiem kwarcowym MONTEGO SAND.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
MONTEGO PRIMER PU należy nanieść dwukrotnie. Po naniesieniu każdej warstwy konieczny jest odstęp czasowy od 2 godzin do
maksymalnie 24 godzin. Jeszcze wilgotną powierzchnię drugiej warstwy posypuje się równomiernie suchym piaskiem kwarcowym
MONTEGO SAND. Po wyschnięciu nakładanych warstw można w przeciągu 24 godz. przyklejać parkiet bez odkurzania, używając kleju
MONTEGO PU2-60/90.
MAGAZYNOWANIE
Środek gruntujący należy przechowywać zgodnie z przepisami dotyczącymi magazynowania substancji łatwopalnych w oryginalnie
zamkniętych pojemnikach, w temperaturze od 50C do 250C. Nie należy przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ognia.
DANE TECHNICZNE
1. Baza
2. Kolor
3. Gęstość
4. Temperatura aplikacji
5. Sposób nanoszenia
6. Zużycie (jako warstwa gruntująca)
Zużycie (jako izolacja przeciwwilgociowa)
7. Możliwość wejścia na powierzchnię
8. Możliwość wykonania dalszych prac
9. Zdolność do obciążenia kółkami krzeseł
10. Na ogrzewanie podłogowe
11. Czyszczenie

poliuretan
brązowy
0,95 g/cm3
najlepiej między +15°C / +30°C
pędzel, szczotka lub wałek
150 g/m2
250 - 300 g/m2
1-12 h
po około 2 h (w zależności od schnięcia powierzchni)
Tak (kółka wg. DIN EN 12529)
Tak (jako masa gruntująca). Jako izolacja przeciwwilgociowa do poziomu wilgoci
maksymalnie – CM 3% (dla jastrychów cementowych)
Przed całkowitym utwardzeniem usunąć acetonem

OPAKOWANIA
1 kg, 10 kg
TERMIN GWARANCJI
12 miesięcy od daty produkcji
BEZPIECZEŃSTWO (dotyczy składnika B)
Produkt niebezpieczny dla zdrowia.
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 - Działa
drażniąco na skórę. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 - działa drażniąco na oczy. H332 - działa szkodliwie w
następstwie wdychania. H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H351 - Podejrzewa się,
że powoduje raka. H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H373 - Może powodować uszkodzenie narządów
poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P261 Unikać wdychania pyłu/ dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy. P301+P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ (lekarzem).
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P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. P331 - NIE wywoływać wymiotów. P342+P311 - W przypadku wystąpienia
objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Składniki niebezpieczne: • Toluen (CAS: 108-88-3); • aromatyczny poliizocyjanian - prepolimer (CAS: 67815-87-6); • 4,4'-Metylenobis
(fenyloizocyjanian) (CAS: 101-68-8); • Oligomeryczne MDI: oligomeryczne produkty reakcji formaldehydu z aniliną i fosgenem (CAS:
32055-14-4)
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MONTEGO MS-S
Klej Hybrydowy SMP (Polimery Modyfikowane Silanami)
ZASTOSOWANIE
ZALETY
Jednoskładnikowy elastyczny klej hybrydowy na bazie MS polimerów do klejenia parkietów i deski.
Odpowiedni do klejenia:
- parkietów mozaikowych wg DIN EN 13488,
- parkietów litych wg DIN EN 13226
- parkietów wielowarstwowych wg DIN EN 13489
- desek litych do 200 mm szerokości
- 10 mm lamelek wg DIN EN 13227
- bruku drewnianego RE/WE wg DIN 68702
Do zastosowania na jastrychu cementowym i anhydrytowym, masach szpachlowych i samopoziomujących, podłodze kamiennej, metalowej.
Nie zawiera rozpuszczalników i izocyjanianów – bez wyraźnego zapachu.
Posiada właściwości wygłuszające (nawet do 18 dB).
Odporny na wilgoć zawartą w pomieszczeniu (nawet do 75%)
Zawiera znikomą ilość związków lotnych LZO.
Nadaje się do ogrzewania podłogowego.
Możliwy do bezpośredniego nakładania bez potrzeby gruntowania podłoża.
Montaż bez czasu odparowania.
Trwale elastyczny.
Łatwy w aplikacji.
Dla parkietu i deski z litego drewna o maksymalnej szerokości 200 mm i grubości 23 mm
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
W celu profesjonalnego przygotowania podłoża musi ono odpowiadać wymogom DIN 18356 „układanie parkietu” oraz DIN 18365. Na
powierzchniach z ogrzewaniem podłogowym stosować się do wskazań normy DIN 281; PN-EN 14293
SPOSÓB UŻYCIA
Zawartość opakowania doprowadzić do temperatury pokojowej. Po otworzeniu zdjąć folię zabezpieczającą i od razu bez mieszania usunąć
ewentualna skórkę - jeśli takowa jest.
Klej rozprowadzić równomiernie po podłożu przy pomocy odpowiedniej szpachli zębatej.
Nakładać tylko na takiej powierzchni, jaka może być przykryta parkietem w czasie około 40 minut. Konieczne jest zachowanie ok.10 mm
dylatacji pomiędzy ściana a parkietem.
Kliny usunąć natychmiast po ułożeniu parkietu.
Ewentualne zabrudzenia usunąć natychmiast przy użyciu czystej ściereczki.
TEMPERATURA PRACY
Najlepiej nakładać w temperaturze między +18C a +25C. Nie stosować poniżej temperatury +15C podłoża. Nie przekraczać 75%
wilgotności powietrza w pomieszczeniu.
ZALECANY ROZMIAR SZPACHLI i ZUŻYCIA
TKB B3
800 – 900 g/m2
parkiet mozaikowy, gotowy (małe formaty)
TKB B5
800 – 1000 g/m2
laminaty, parkiet gotowy (duże formaty)
TKB B11
900 – 1300 g/m2
kostka brukowa, lamelki, parkiet lity, mozaika przemysłowa
TKB B13
900 – 1400 g/m2
deski lite, parkiet gotowy (duże wielkości)
Zużycie zależne jest od struktury podłoża i klejonych elementów.
DANE TECHNICZNE
1. Baza
2. Kolor
3. Konsystencja
4. Gęstość
5. Temperatura aplikacji
6. Wilgotność powietrza
7. Sposób nanoszenia
8. Zużycie
9. Czas otwarty
10. Czas kładzenia
11. Możliwość wejścia na powierzchnię
12. Możliwość wiązania
13. Na ogrzewanie podłogowe
14. Czyszczenie

silany modyfikowane polimerami
beżowy
pasta
1,58 g/cm3
najlepiej między +18°C / +30°C
do 75%
grzebień (listwa TKB B3, B5, B11, B13)
800-1400 g/m2 w zależności od użytej listwy
ok. 40 min. w zależności od temperatury i wilgotności
ok. 30 min. po nałożeniu kleju w zależności od temp.
24 h
ok. 72 h
Tak
Przed całkowitym utwardzeniem usunąć szmatką. Narzędzia za pomocą
rozpuszczalnika MONTEGO MS
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OPAKOWANIA
15 kg
TERMIN GWARANCJI
12 miesięcy od daty produkcji
BEZPIECZEŃSTWO
PRZECHOWYWANIE
„Produkt niepalny”.
Klej należy przechowywać w oryginalnie szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze od 5 0C do 300C.Chronić przed mrozem.
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MONTEGO PU2-60
Klej Poliuretanowy (Składnik A+B)
ZASTOSOWANIE
Nie zawierający rozpuszczalnika dwuskładnikowy klej poliuretanowy (wg. DIN EN 14293) do
bezprzesuwnego klejenia.
Odpowiedni do klejenia:
- parkietów mozaikowych wg DIN EN 13488,
- parkietów litych wg DIN EN 13226
- parkietów wielowarstwowych wg DIN EN 13489
- desek litych wg DIN EN 13226 i DIN EN 13990
- mozaiki przemysłowej wg DIN EN 14761
- 10 mm lamelek wg DIN EN 13227
- bruku drewnianego RE/WE wg DIN 68702
Do zastosowania na jastrychu cementowym i anhydrytowym, masach szpachlowych i samopoziomujących, podłodze kamiennej, metalowej.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
W celu profesjonalnego przygotowania podłoża musi ono odpowiadać wymogom DIN 18356 „układanie parkietu” oraz DIN 18365. W celu
odpowiedniego zagruntowania podłoża zaleca się produkt: MONTEGO PRIMER PU -PLUS lub MONTEGO PRIMER PU-SOL
SPOSÓB UŻYCIA
Należy dodać całość komponentu B do komponentu A i dokładnie wymieszać – najlepiej używając elektrycznego mieszadła – do uzyskania
jednolitego koloru.
Nałożyć klej na powierzchnię przy użyciu szpachli. Następnie umieścić na rozprowadzonym kleju łączone elementy i dokładnie przybić.
Należy przestrzegać zaleceń producenta parkietu.
TEMPERATURA PRACY
Najlepiej nakładać w temperaturze między +18C a +23C. Nie stosować poniżej temperatury +15C podłoża. Nie przekraczać 70%
wilgotności powietrza w pomieszczeniu.
ZALECANY ROZMIAR SZPACHLI i ZUŻYCIA
TKB B3
800 – 1000 g/m2
parkiet mozaikowy, gotowy (małe formaty)
TKB B5
700 – 900 g/m2
laminaty, parkiet gotowy (duże formaty)
TKB B11
1000 – 1200 g/m2
kostka brukowa, lamelki, parkiet lity, mozaika przemysłowa
TKB B13
1100 – 1300 g/m2
deski lite, parkiet gotowy (duże wielkości)
TKB B15
1400 – 1500 g/m2
parkiet wielowarstwowy (duże wielkości), deski lite
Zużycie zależne jest od struktury podłoża i klejonych elementów.
DANE TECHNICZNE
1. Baza
2. Kolor
3. Konsystencja
4. Gęstość
5. Temperatura aplikacji
6. Wilgotność powietrza
7. Sposób nanoszenia
8. Zużycie
9. Czas otwarty
10. Czas kładzenia
11. Możliwość wejścia na powierzchnię
12. Możliwość wiązania
13. Stosunek składnika A/B
14. Na ogrzewanie podłogowe
15. Czyszczenie

poliuretan
składnik A (beżowy), składnik B (brązowy)
składnik A (pasta), składnik B (ciecz)
1,58 g/cm3
najlepiej między +15°C / +30°C
do 70%
grzebień (listwa TKB B3, B5, B11, B13, B15)
800-1500 g/m2 w zależności od użytej listwy
ok. 60 min. w zależności od temperatury i wilgotności
ok. 30 min. po nałożeniu kleju w zależności od temp.
1-2 h
ok. 24 h
9/1
Tak
Przed całkowitym utwardzeniem usunąć acetonem. Utwardzony klej tylko
mechanicznie

OPAKOWANIA
6 kg, 10 kg
TERMIN GWARANCJI
12 miesięcy od daty produkcji
PRZECHOWYWANIE
Pojemnik musi być szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5C
do +30C.
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BEZPIECZEŃSTWO (składnik B)
Zawiera izocyjaniany.
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Działa drażniąco na skórę i oczy. Może
powodować podrażnienia dróg oddechowych.
Chronić przed dziećmi. Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU – płukać wodą przez kilka minut.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH - zapewnić warunki umożliwiające swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć wodą z mydłem. Zgłosić się pod opiekę lekarza.
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