Fişă tehnică

Supralux® FADEKOR
Lazur subţire pentru lemn

Descriere: Lazur subţire pentru lemn, pe bază de apă, cu conţinut de ceară naturală.
Proprietăţi: Este indicat pentru protejarea şi decorarea suprafeţelor nefinisate din lemn aflate la exterior: garduri,
pergole sau chioşcuri. Penetrează fibra lemnoasă şi formează un strat cu rol decorativ şi rezistent la acţiunea vântului, a
razelor solare, a ploii sau îngheţului. Se aplică uşor şi nu curge. Nu vopsiţi pe sufrafeţe ce intră în contact direct cu
alimente, furaje sau apă potabilă.
Aspect: mat
Culoare: mahon, nuc, palisandru, teak şi verde (culoarea de pe cutie este cu titlu de prezentare iar rezultatul final poate
să fie uşor diferit).
Colorare: nu este cazul.
Mod de utilizare: Suprafeţele lemnoase trebuie sa fie uscate şi curate, fără praf sau impurităţi. În cazul în care există
vopsea veche şi decojită, se va îndepărta şi curăţa până la lemn curat şi sănătos. Se aplică cu pensula, în direcţia fibrelor
lemnului, la o temperatură cuprinsă între 5°C - 30°C. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de aplicare şi pe
parcursul acesteia. NU se diluează !
Sistem de straturi recomandat: Pe suprafeţele pregătite conform descrierii de mai sus se vor aplica 2-3 straturi de
produs, aplicate la interval de 2 - 4 ore dar nu mai mult de 3 zile.
Recondiţionare: Suprafeţele se curăţă corespunzător după care se procedează ca mai sus.
Uscare: La temperatura de 20°C, între straturi, 2 – 4 ore.
Consum specific: Cu o cutie 5 L se pot vopsi aproximativ 30 m 2 (funcţie de calitatea suprafeţei şi condiţiile atmosferice la
momentul aplicării).
Înteţinerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte
de spălarea acestora.
Depozitare şi păstrare: 24 de luni, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C,
ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheţ!
Disponibil în cutii de: 5 L
Folosiţi produsul în spaţii bine ventilate. Nu mâncaţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu
deversaţi restul de produs în reţeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.
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Această fişă tehnică s-a întocmit pe baza informaţiilor deţinute la acest moment. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi nu
întrebuinţaţi produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informaţii privind protejarea sănătăţii şi a mediului, solicitaţi
distribuitorului fişa cu date de securitate.
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