5
PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY A SPOJOVÁNÍ

·	Vestavěný řídící systém na míchání
·	Rychlá a snadná aplikace
·	Lze použít na všechny druhy dřeva
·	Testováno v extrémních teplotních podmínkách podle nezávislých institutů
·	Kvalita oprav je zachována při všech teplotách
·	Bez rozpouštědel a výplňových materiálů
·	Vytvrzuje se také při nízkých teplotách
·	Snadné použití, barevně rozlišené balení
·	2 roky skladovatelnost, bez ztráty kvality! 

DRY FIX® 1
·	Nízká viskozita
·	Proniká rychleji a hlouběji do dřeva
·	Snadná aplikace pomocí štětce
·	Po aplikaci může být ponecháno až do 2 hodin před použitím DRY FLEX® 1
·	Maximální kompatibilita s DRY FLEX® 1
·	Jednoduché a čistotné míchání s MIX&FIX® sadou

DRY FLEX® 1
·	Trvale elastický
·	Vynikající modelovací vlastnosti
·	Snadné dosažení hladkého konečného vzhledu v jednom kroku
·	Snadné pilování, hoblování, šroubování a vrtání
·	Po hodině připraveno pro broušení a nanesení finálního nátěru
·	Nové balení snadno otevíratelné a použitelné s vytlačovací pistolí
·	Šroubovací uzávěr se systémem proti unikání



DRY FIX® 1: PRIMER - ELASTICKÝ STABILIZÁTOR DŘEVA PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY

POPIS PRODUKTU
- Nízká viskozita, neobsahuje rozpouštědla, dvoukomponentní produkt založený na specifických epoxy materiálech. První se použivá jako tzv. "základový nátěr / primer" a aplikuje se ve spojení s DRY FLEX® 1.
- Komponenty DRY FIX® 1 jsou součástí Repair Care systému, který dává trvalé řešení pro preventivní a renovační ošetření dřeva. Podívejte se na Repair Care příručku pro způsoby oprav. 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A VLASTNOSTI
- Proniká rychleji a houběji do dřeva.
- Nízká viskozita.
- Nesráží se. 
- Zpevňuje vlákna dřeva.
- Snadno se nanáší pomocí štětce.
- Správnost aplikace lze zkontrolovat pod UV světlem.
- Maximální spojení s DRY FLEX® 1.

POUŽITÍ
- Předošetření produktu před aplikací DRY FLEX® 1.
- Pro nové stavby, opravy a preventivní údržbu. 
- Použíjte v souladu s příslušnými způsoby oprav. 

PŘÍPRAVA POVRCHU
- Zkontrolujte obsah vlhkosti povrchu (maximálně 18%) a stav dřeva pomocí REPAIR CARE meřiče vlhosti dřeva.
- Ujistěte se, že všechno shnilé, příliš měkké, zvětralé, poškozené nebo spálené dřevo je zcela odstraněno a je dosažen solidní dřevěný podklad (ideální pro to jsou REPAIR CARE Profi nebo Mini Profi stroje).
- Všechny povrchy musí být bez prachu, nečistot, mastnosty získané ze dřeva a obecného znečištění povrchu. 
- Odstraňte smirkovým papírem všechny nátěry z povrchu, aby mohl být ošetřen a obroušen až na samotné lesklé dřevo.
- Obruste dřevený povrch před aplikací produktu. 

APLIKACE
- Před použitím DRY FLEX® 1, použijte štětec na předošetření postižené oblasti s DRY FIX® 1.
- Ponechte minimálně 20 minut a maximálně 2 hodiny, aby mohl DRY FIX® 1 proniknout do povrchu dřeva.
- Pomocí absorbujícího papíru odstraňte zbytky DRY FIX® 1, které nepronikly do dřeva (až po 20 min). 
- Použijte DRY FLEX® 1.

PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ A UŽITEČNÉ RADY
- Před použitím si přečtěte návod a bezpečnostní informace na obalu. 
- Před smícháním protřepejte komponenty A i B. 
- Použijte dávkovací pokyny na straně obalu. 
- Dodržte odpovídající způsob opravy, jak popisuje systémová příručka. 
- Použijte MIX & FIX® sadu - (míchací miska a dřevěná míchačka) na správné promíchání komponentů.
- Pro zajištění správného smíchání přidejte vždy komponent B až po komponentu A.
- Nemíchejte větší množství než můžete během 20 minut spotřebovat (maximálně 1/2 sady).
- Při míchání většího množství nebo na přímem slunci je nanášecí doba kratší. 
- Po použití lahve důkladně uzavřete. 
- Po proniknutí DRY FIX® 1 do dřeva, aplikujte do dvou hodin DRY FLEX® 1.
- Na nesmírně absorbační povrchy by měla být druhá vrstva nanesena ihned po první. 
- Pro více informací o produktu kontaktujte REPAIR CARE INTERNATIONAL Ltd.

DŮLEŽITÉ
Před zahájením práce musí být vybrán typu ošetření a vhodná technika zpracování. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje dřívější kontrola.
Pro výběr správného ošetření se podívejte na Repair Care příručku pracovních metod.
Před zahájením prací vždy kontaktujte Repair Care International Ltd. nebo distributora pro Vaši oblast.






TECHNICKÉ ÚDAJE
SLOŽENÍ
Komponent A: 			Modifikovaný epoxy nátěr.
Komponent B: 			Směs modifikovaných nátěrů.
Hustota při 20°C: 			1070 kg/m3 (smíchaného produktu).
Obsah sušiny: 			100% objemu (= 100% hmotnosti).
Viskozita při 20ºC (mPa/s): 		Komponent A: 100.
					Komponent B: 150.
					Mix A + B: 125.
Bod vzplanutí DIN 53213:		Komponent A: >100°C
					Komponent B: >100°C
Poměr míchání: 			Komponent A: 2 (na obalu jako jedna dóza)
					Komponent B: 1 (na obalu jako jedna dóza)
VZHLED
Komponent A:			Průhledná červená kapalina.
Komponent B:			Téměř bezbarvá kapalina.
Smíchaný výrobek: 		Průhledná červená kapalina. 
Doba aplikace
(100 ml) při 20°C:		20 minut.
Doporučená teplota
při aplikaci:			0 - 25°C.
Koncentrace: 			Nikdy nepřidávejte rozpouštědla nebo ředidla.
Preventivní opatření:		Zabraňte kontaktu s pokožkou použitím vhodných 							ochranných prostředků jako je ochranný krém na ruce, 						nitrilové rukavice, bezpečnostní brýle, pracovní obuv, 						zástěra a kombinéza. 
Krytí:				Cca 250 g/m2 (záleží na savosti povrchu).
Doba použitelnosti: 		2 roky v originálně uzavřených obalech skladovaných 						na suchém a chladném místě. Viz datum uvedené na 						obalu.
Velikost balení:		Láhev s komponentem A: 200 ml.
				Láhev s komponentem B: 100 ml.
				Celkem A + B: 300 ml.
Balící jednotka: 		Kartonová krabice s 10ti sadami.
Výroba:			Podle ISO 9001.
Skladování/přeprava:		Na teplotě od 5°C do 50°C.

DRY FLEX® 1: ELASTICKÁ SMĚS PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY A SPOJOVÁNÍ

POPIS PRODUKTU
- Neobsahuje rozpoštědla, dvousložkový produkt založený na specifických epoxických materiálech. 
- Komponenty DRY FLEX® 1 jsou součástí Repair Care systému, který dává trvalé řešení pro preventivní a renovační ošetření dřeva. Podívejte se na Repair Care příručku pro způsoby oprav. 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
- Vestavěný barevný kontrolní systém (červená).
- Nesráží se, nepraská a pevně drží 
- Trvale elastický.
- Velice vhodný pro opravy a spojování.
- Odolný proti vlhkosti.
- Ideální pro vyrovnávání, laminování a lepení.
- Vynikající modelovací vlastnosti. 
- Vynikající vazba s dřevem.
- Rychlá a jednoduchá aplikace.
- Snadná oprava hladkého konečného vzhledu v jednom kroku. 
- Snadně řezání, hoblování, šroubování a vrtání.
- Vytvrzení po 1 hodině. 
- Může být přetřeno barvou nebo lakem.  

POUŽITÍ
- Oprava poškozeného nebo shnilého dřeva na dosavadním dřevě i na nové stavbě.
- Renovace, obnovení a udržení dřevených komponentů. 
- Ideální pro špaletová okna, dveře a ostatní truhlářství. 
- Určeno pro použití v souladu s různými Repair Care způsoby oprav.

PŘÍPRAVA POVRCHU
- Zkontrolujte obsah vlhkosti povrchu (maximálně 18%) a stav dřeva pomocí REPAIR CARE meřičem vlhosti.
- Ujistěte se, že všechno shnilé, příliš měkké, zvětralé, poškozené nebo spálené dřevo je zcela odstraněno a je dosažen solidní dřevěný podklad (ideální pro to jsou REPAIR CARE Profi C nebo Mini Profi stroje).
- Všechny povrchy musí být bez prachu, nečistot, mastnosty získané ze dřeva a obecného znečištění povrchu. 
- Odstraňte všechny nátěry z povrchu, aby mohl být ošetřen a obroušen až na samotné lesklé dřevo.

APLIKACE
- Před každým použitím předupravte postiženou oblast pomocí DRY FIX® 1.
- Pomocí absorbujícího papíru odstraňte zbytky DRY FIX® 1, které nepronikly do dřeva. 
- Před nanešením nátěru obruste vytvrzený povrch.

PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ A UŽITEČNÉ RADY
- Před použitím si přečtěte návod a bezpečnostní informace na obalu. 
- Zkontrolujte datum spotřeby, které je uvedené na tubě. 
- Ověřte příslušný způsob opravy, který je popsán v systémové příručce. 
- Vložte DRY FLEX® 1 komponenty A a B do REPAIR CARE pistole a vymáčkněte je.
- Po smíchání a nanesení, použijte míchací plošinu a aplikační špachtli nerezovu nebo plastovou. (Plast se snadno očistí, ikdyž na něm výrobek stvrdne.)
- Míchejte komponenty A a B dokud není směs i barva stejnorodá.
- Nevystavujte smíchané produkty přímému slunečnímu záření (snižuje dobu použitelnosti).
- Tenkou vrstvu smíchané směsy DRY FLEX® 1 rozetřete na míchací plošinu (zvyšuje dobu použitelnosti).
- Po použití tuby důkladně zavřete odpovídajícím víčkem.
- Neskladujte ani nepřepravujte při extrémních teplotních podmínkých (> 50°C nebo < 5°C)
- DRY FLEX® může být zabarven přidáním malého množství koncentrovaného pigmentu. 
- Opravená a nechráněná místa dřeva by měla být natřena do jednoho týdne. 
- Pro více informací o produktu kontaktujte REPAIR CARE INTERNATIONAL Ltd.
DŮLEŽITÉ
Před zahájením práce musí být vybrán typu ošetření a vhodná technika zpracování. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje dřívější kontrola.
Pro výběr správného ošetření se podívejte na Repair Care příručku pracovních metod.
Před zahájením prací vždy kontaktujte Repair Care International Ltd. nebo distributora pro Vaši oblast.


TECHNICKÉ ÚDAJE

SLOŽENÍ
Komponent A: 		Modifikovaný epoxy nátěr.
Komponent B: 		Směs modifikovaných amin.
Hustota při 20°C: 		1070 kg/m3.
Obsah sušiny: 		100% objemu (= 100% hmotnosti).
Bod vzplanutí DIN 53213:	Komponent A: >100°C
				Komponent B: >130°C
Poměr míchání: 		Komponent A: 2
				Komponent B: 1 
Pokyny pro míchání:		Použijte vytlačovací pistoli a míchací plošinu. Vytlačte 						pořadované množství a míchejte dokud není směs 							stejnorodá a nezmizí červená barva z komponentu A. 

VZHLED
Komponent A:			Červená průsvitná hmota s vysokou viskozitou.
Komponent B:			Průsvitná hmota s vysokou viskozitou.
Smíchaný výrobek: 		Průsvitná hmota s vysokou viskozitou. 
Doba aplikace při 20°C:	cca 10 - 15 minut.
Doporučená teplota
při aplikaci:			0 - 25°C.
Koncentrace: 			Pro rozřezení materiálu nikdy nepřidávejte rozpouštědla 						nebo ředidla.
Preventivní opatření:		Zabraňte kontaktu s pokožkou použitím vhodných 							ochranných prostředků jako je ochranný krém na ruce, 						nitrilové rukavice, bezpečnostní brýle, pracovní obuv, 						zástěra a kombinéza. 				
Vytvrzování při 20°C:		Po hodině lze brousit a natírat. 
Natírání:			Po obroušení natřete barvou nebo lakem.
Doba použitelnosti: 		2 roky v originálně uzavřených obalech skladovaných 						na suchém a chladném místě. Viz datum uvedené na 						tubě.
Velikost balení:		Láhev s komponentem A: 200 ml.
				Láhev s komponentem B: 100 ml.
				Celkem A + B: 300 ml.
Balící jednotka: 		Kartonová krabice s 10ti sadami.
Výroba:			Podle ISO 9001.
Skladování/přeprava:		Na teplotě od 5°C do 50°C.

Ačkoli je tento technický list výrobku a jeho obsah
vypracovány s pečlivostí a v souladu s platnými technologií, je pro
informační účely. Repair Care International Ltd nelze považovat
odpovědnou za jakékoli chyby v procesu nebo tiskové chyby.

Technické informace o výrobku nemají jinou hodnotu a žádné závazné
informace. Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze.



