SATIN FINISH 4291

Dane techniczne
Spoiwo
¯ywica alkidowa.
Pigmenty
Organiczne i nieorganiczne.
Dodatki specjalne
< 1% dichlofluanid.

Po³ysk
Satynowy ok. 90 przy k¹cie 60°.
Czas schniêcia (temp. 23°C, wilg. 60%):
Py³osuchoœæ po ok. 6 godz.
Nak³adanie drugiej warstwy po 16 godz.
3

Rozpuszczalnik Gêstoœæ (g/cm)

Benzyna lakowa

IMPREGNATY LAZURY LAKIEROBEJCE LAKIERY

Rodzaj produktu
Lakierobejca zewnêtrzna.
Przeznaczenie
Do konserwacji i zdobienia wszelkich konstrukcji i elementów drewnianych na zewn¹trz.
Odpowiednia do sklejki, p³yt stolarskich oraz wiórowych. Idealna do stolarki okiennej i drzwiowej.
Cechy szczególne
Wysoka odpornoœæ mechaniczna
Tworzy g³adk¹ pow³okê o satynowym po³ysku
Doskona³a na okna i drzwi
Odporna na wodê i promienie UV
Chroni pod³o¿e przed sinizn¹ i pleœni¹
U³atwia utrzymanie powierzchni w czystoœci
Uwypukla rysunek i strukturê drewna
Kolor
9900 - Bezbarwny
7807 - Orzech w³oski
7812 - Sekwoja
7803 - Sosna oregoñska
7808 - Makasar
7815 - Kasztan
7804 - Tek
7809 - Mahoñ
7805 - D¹b
7010 - Palisander

ok. 0,9

Zaw. subst. sta³ych
(w/w%)
ok. 50

Wydajnoœæ

10-15 m2/l

Lepkoœæ (cP, 20C)
°

674

Zapach

Rozpuszczalnika

Sposób u¿ycia
Przed u¿yciem starannie wymieszaæ. Po u¿yciu pojemnik dok³adnie zamkn¹æ.
Pod³o¿e musi byæ czyste, suche i zdrowe. Wilgotnoœæ pod³o¿a: drewno miêkkie maks. 15%, twarde maks. 12%.
Z powierzchni uprzednio malowanych lub lakierowanych nale¿y usun¹æ (strugaj¹c lub szlifuj¹c) luŸne warstwy
starej farby lub lakieru.
Glony t³uszcz i brud musz¹ byæ usuniête.
Nak³adaæ 2-3 warstwy.
Nanosiæ pêdzlem lub metod¹ natryskow¹.
Nie stosowaæ w temperaturze poni¿ej 5°C lub przy wilgotnoœci powietrza pow. 80%.
Uwagi
Najlepsze efekty osi¹ga siê po jednokrotnym malowaniu preparatem BONDEX WOOD STAIN w wybranym kolorze
i nastêpnie na³o¿eniu 2 warstw BONDEX SATIN FINISH.
Nigdy nie nale¿y stosowaæ samego BONDEX SATIN FINISH w wersji bezbarwnej na elementach
drewnianych na zewn¹trz. Nadaje siê on jedynie do rozjaœniania odcieni barwi¹cych, maksymalnie w 25%.
Zawartoœæ garbników w niektórych rodzajach drewna tropikalnego mo¿e spowodowaæ wyd³u¿enie czasu
schniêcia, dlatego te¿ zaleca siê wykonanie próby na niewielkiej powierzchni, po uprzednim przemyciu jej
rozcieñczalnikiem nitrocelulozowym.
Dla uzyskania najlepszych efektów ochrony zaleca siê zagruntowanie surowego, miêkkiego drewna preparatem
BONDEX WOOD PRESERVER lub BONDEX KONSTRUKTOR.
Rozcieñczanie
Nie rozcieñczaæ.
Czyszczenie narzêdzi
Benzyn¹ lakow¹.
Trwa³oœæ
5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.
Sposób przechowywania
W szczelnie zamkniêtych pojemnikach.
Produkt posiada atest PZH
Wartoœæ graniczna LZO w g/l dla tego produktu
(kat.e, pkt.5): 500 g/l (2007) 400 g/l (2010). Produkt ten
zawiera maks. 399 g/l LZO.
Produkt
rekomendowany
przez:

4291

0,75 l

2,5 l

5l

szt. w opakowaniu
zbiorczym
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