
Arkusz danych produktu

Satynowa, nieprzejrzysta farba na bazie wody, niezwilżana przez wodę i elastyczna, przeznaczona do dekoracji i
zabezpieczania wszystkich elementów drewnianych poza pomieszczeniami, w tym drzwi, okien, ogrodzeń i
okładzin budowlanych; nieodpowiednia do podestów. System mikroporów dostosowuje się do rozszerzającego
się i kurczącego drewnianego podłoża, zachowując gładką powierzchnię, wytrzymałą na pękanie, złuszczanie i
odpryskiwanie.  

Suszenie Sucha w dotyku w ciągu 1-2 godzin. Możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 16 godzinach.

Zużycie/pokrycie Do 12,8 m²/l, zależnie od tekstury i porowatości powierzchni.

Zawartość lotnych
związków
organicznych (VOC)

Limit UE dla tego produktu (kat. A/e) 130 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 129 g/l

Przygotowanie Powierzchnie drewna muszą być odpowiednio przygotowane, czyste, zwarte i suche. Wszystkie szare,
oczyszczone alkoholem denaturowanym powierzchnie drewna należy oszlifować papierem ściernym do czystego,
jasnego drewna. Zawartość wilgoci nie powinna przekraczać 18% przed nałożeniem farby. Usunąć pozostałości
żywicy i odtłuścić wszelkie wyeksponowane surowe drewno alkoholem denaturowanym.  Zaimpregnować sęki
świeżym płynem do sęków. Usunąć wszelkie drobne wady i niedoskonałości powierzchni oraz szczeliny, używając
odpowiedniego wypełniacza do drewna. Należy usunąć masę biologiczną i nałożyć odpowiedni roztwór środka
grzybobójczego na powierzchnię.  

Nie rozcieńczać, nakładać, całkowicie pokrywając wszystkie powierzchnie i słoje boczne.  Używać dobrej jakości
pędzla z włosiem syntetycznym.  Należy zwrócić uwagę na słoje boczne.

Nakładanie

Czyszczenie Szczotki powinny być oczyszczone bezpośrednio po użyciu ciepłą wodą z mydłem, a następnie dokładnie
opłukane czystą wodą.

Zdrowie i
bezpieczeństwo

S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki
substancji niebezpiecznej.
S29: Nie wprowadzać do kanalizacji.
S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.
S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza.
S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
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