Spezial-Spachtelgel
Speciální
špachtlovací gel

Pall-X Gel
Wasserbasierendes
zur vody
Porenverfüllung
1-složkový parketový1K-Parkettspachtelgel
špachtlovací gel na bázi
pro vyplnění pórů

Anwendungsbereiche:
Použití
:
Wasserbasierende
1K-Parkettspachtelgel
1komponentní
parketový
špachtlovací gelzur
na Porenverfüllung
vodní bázi pro
bei der PALL-X
Linie oder
HYDRO
Linie.
Geeignet
für die
vyplnění
pórů a lehce
prosáklých
spár
při aplikaci
parketových
Zwischenspachtelung
vor dem
letzten wasserbasierenden
laků
řady Pall-X. Vhodný
na mezišpachtlování
před poslední
Versiegelungsauftrag.
vrstvou
laků na vodní bázi.

Produkteigenschaften/
Vorteile::
Vlastnosti výrobku / přednosti
Pall-X
Gel
je
špachtlovací
gel na bázihochviskoses
vody s vysokou
viskozitou
PALL-X GEL ist eine wasserbasierte
Spachtelgel
k uzavírání
pórů.
zur
Porenverfüllung.
•
Schnelle Trocknung
● Rychlá doba schnutí
•
Gebrauchsfertig
● Připravený k použití
•
leicht zu verarbeiten
● Lehce zpracovatelný
•
Spachtelfähig
● K nanášení špachtlí
•
mit allen Pallmann Hydro- und Pall-X Siegellacken
● Velmi dobrá plnící schopnost
•
Gutes Füllvermögen (Porenverfüllung)
● Přelakovatelný všemi laky Pall-X řady
•
GISCODE W 3+
● GISCODE W 2+
Technische Daten:
Technická data :
Gebindeart:
Kunststoffeimer
Druh balení :
Liefergrößen:
5 liter umělohmotný kbelík
Dodávané balení :
5 litrů
Lagerfähigkeit:
mind. 12
monate
Skladovatelnost :
Farbe:
weiß 12 měsíců
Barva :
Verbrauch
je Auftragsschicht: ca. 20 bílý
m²/l 1 x spachteln
Spotřeba :
Verarbeitungstemperatur:
18 - 25ca.
°C20 ml/m2
1 minuten
x špachtlování
Staubtrocken:
ca. 15 při
- 30
Teplota při zpracování :
18-25°
C 30 minuten
Überlackierbar:
spätestens
nach
Suchý proti prachu :
ca po 30 minutách
Přelakování :
nejdříve po 30 min.*
* při 20° C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu.

Pall-X Gel
Untergrundvorbereitung:
Příprava podkladu :
Nach
der vollständigen
Aushärtung
des Klebstoffes
kann suchá
mit dera
Přebroušená
podlaha připravená
k lakování
musí být čistá,
Oberflächenbehandlung
zbavena všech nečistot. begonnen werden. Der Boden muss frei
von Schmutz, Öl, Wachs und Silikon sein. Nach dem ersten Schliff
Zpracování
mit
Körnung :60 wird mit Fugenfüller aus Pallmann PALL-X KITT und
Holzfeinstaub verspachtelt, dann fein geschliffen (100 - 120). Holz
1. Nádoba musí být před použitím aklimatizovaná na doporumit Holzinhaltstoffen sperren mit Pallmann UNIBASE.
čenou prostorovou teplotu (20°C) a dobře promíchaná.
2. Po řádném celoplošném mezibrusu (matný povrch) našpachtVerarbeitung:
lujeme na plochu před posledním lakováním Pall-X Gel
k vyhlazeníGebinde
průsaků gut
ve sparách,
drobných
rýh po
1. např.
Vor Gebrauch
umrühren!
Nur rostfreie
broušení
evt. k benutzen.
vyplnění pórů.
Je nutnound
se vyvarovat
stopám
Arbeitsgeräte
Untergrund
raumklimatische
Bedingungen
müssen den
Anforderungen
po
špachtli a přebytkům
materiálu
na ploše. der DIN 18 356
entsprechen.
3. Plochu
přešpachtlovanou PALL-X Gelem přelakovat laky
PALL-X řady ten samý den.
2. PALL-X GEL wird nach dem vollflächigem mattschliff vor
4. der
Nářadí
po upotřebení
několikrát
očistit vodou in
a nechat
letzten
Decklackierung
der Parkettfläche
einem
zaschnout.
Spachtelgang zur Glättung der Schleifriefen aufgetragen.
3. Spätestens nach 30 minuten mit einer Pallmann HYDRO
Údaje o spotřebě :
oder PALL-X Versiegelung überarbeiten.
Doporučeno 1 x špachtlování
4. nanášení
Werkzeuge mit spotřeba
Wasser mehrfach auswaschen
Způsob
vydatnost z 1und
l
trocknen.
2
ca. 50 m2
1. špachtlí
ca. 20 ml/m 		
Verbrauchsdaten:
Empfohlen wird 1 x spachteln:
Auftragsart:
1. Spachteln

Verbrauch:
ca. 50 ml/m²

Reichweite je Liter:
ca. 20 m²

Důležitá upozornění :
Wichtige Hinweise:
• Originální balení je při mírně chladnějším
• uskladnění
Originalgebinde
bei skladovatelné.
mäßig kühler Lagerung
12 měsíců
mindestens 12 monate lagerfähig. Vor Frost
Chránit před mrazem a teplotou vyšší než
schützen und keinen Temperaturen über 40
40 oC. Načaté balení těsně uzavřít a obsah
°C aussetzen. Angebrochene Gebinde sofort
rychle spotřebovat.
wieder gut verschließen, innerhalb kurzer Zeit
• Nejlépe
zpracovatelné při 18 – 25° C, relativní
verarbeiten.
vlhkosti vzduchu v rozmezí 35% -65 %. Nízké
• teploty
Am besten
verarbeitbar
bei 18 prodlužují,
°C bis 25 °C
a vysoká
vlhkost vzduchu
und teploty
relativea nízká
Luftfeuchtigkeit
< 65
%.
vysoké
vlhkost vzduchu
zkracují
Niedrigere
und
hohe
dobu
schnutí. Temperaturen
Luftfeuchtigkeit
verlängern,
• Řada
exotických dřevin,
jako např. teak,hohe
ipe/
Temperaturen
niedrige
Luftfeuchtigkeit
lapacho,
kouřový und
dub nebo
rovněž
wenge stejně
verkürzen
die Trocknungszeit.
jako
jehličnany
obsahují látky (např. inhibitory,
nebo
minerální verwenden.
usazeniny), které
• pryskyřice
Nur rostfreie
Arbeitsgeräte
mohou zapříčinit výrazné prodloužení doby
• schnutí,
Hölzer mit
problematischen
Holzinhaltsstoffen
negativně
ovlivnit zesítění
nebo vést
mitzměnám
Pallmannzabarvení.
UNIBASE Ssperren.
ke
ohledem na velkou
a různé HYDROvlastnosti oder
je u PALL-X
těchto dřevin
• četnost
mit Pallmann
Vernutné
bezpodmínečně
použití
siegelungen
spätestensověřit
nachvhodnost
30 minuten
die
tohoto
výrobku, Fläche
jakož i provést
předběžnou
gespachtelte
überarbeiten.
Bei
zkoušku.
längeren Arbeitsunterbrechungen mattschliff
• Používat
pouzeSpachtelauftrag.
nerezové nářadí
und erneuter
• Našpachtlovanou plochu je nutno přelakovat
• laky
mitgeltend
PALL -Xund
řadyzur
tenBeachtung
samý den.empfohlen
V případě sind
u.a. časové
folgende
Normen
und vzniku
merkblätter:
delší
prodlevy
a/nebo
nánosůDIN
po
18 356 je
„Parkettarbeiten”.
špachtli
nutno provést matné přebroušení a
znovu přešpachtlovat.
Arbeitsund Umweltschutz:
• Doporučujeme
dbát mimo jiné na následující
normy
a doporučení
: DINunter
1815356
GISCODE W
3+ Wassersiegel,
Lösemittelgehalt
%. Im Sinne der TRGS
617
geeignet
als
Ersatzstoff
für
stark
lösemittelhaltige
„Parketářské
práce
a
práce
s
dřevěnou
Parkettoberflächenbehandlungsmittel. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung
einer Hautschutzcreme
dlažbou“.sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu
empfehlen.

Ochrana
práce a životního prostředí :
Entsorgung:

GISCODE W 2+ Lak na vodní bázi, obsah rozpouštědel pod 5%. Ve smyslu TRGS
Produktreste
möglichst
sammeln
weiter verwenden.
Nicht
die Kanalisation,
617
vhodný jako
náhrada
za silně und
rozpouštědlové
prostředky
proinúpravu
dřevěných
in parketových
Gewässer povrchů.
oder insPřiErdreich
gelangen
lassen.
Restentleerte,
tropffreie
a
zpracování
se zásadně
doporučuje
používat ochranný
Kunststoffgebinde
sind
recyclingfähig
[Interseroh].
Gebinde
mit
flüssigem
krém na kůži, jakož i větrání pracovních prostorů.
Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde
mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und
Likvidace
odpadu:
Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten materialien

sorgfältigen
sowie die
unterschiedlichen
Baustellenund
Verarbeitungsbedingungen
können
von uns
Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Nevylévat do kanalizace,
do
jedoch
nicht
im Einzelnen
überprüft
oder beze
beeinflusst
Die Qualität
Ihrer
vod
nebo
do půdy.
Umělohmotné
nádoby
zbytku werden.
vyprázdněné
a bez kapek,
Arbeit
hängt
deshalb
von
der
fachmännischen
Baustellenbeurteilung
und
jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky jakož i shromážděné, tekuté zbytky
Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder
výrobku jsou zvláštní odpad, s vytvrzenými zbytky obsahu stavební odpad..
anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlege-richtlinien der
Belaghersteller
sindz našich
zu beachten.
Tyto
údaje vychází
pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně
použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování
mit dem
Erscheinen
dieses
Produktdatenblattes
verlieren
alle vorausgegangenen
však
nemohou
být námi
jednotlivě
kontrolovány nebo
ovlivněny.
Kvalita Vaší práce
Produktdatenblätter
ihre
Gültigkeitposouzení
.
závisí
proto ve Vašem
odborném
staveniště a správném použití výrobku.
V případě pochybností provést vlastní zkoušky nebo vyžádat technickou poradu
k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahové krytiny.
Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické
listy svoji platnost.
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