
Incolor 750 mL 2,5 L

CULORIPROTECȚIE

ACOPERIRE

DILUARE

TIMP DE USCARE

Două straturi
5 m2/L

Nediluat
Gata de utilizare

Fungi care atacă lemnul
Aureobasidium pullulans
(fungi de pete albastre)
Sydowia pithyophilia 
(fungi de pete albastre)
Gloeophyllum trabeum 
(fungi de putregai brun)
Coniophora puteana 
(fungi de putregai brun)
Poria placenta 
(fungi de putregai brun)

Insecte care atacă lemnul
Gândaci de lemn: Hylotrupes bajulus 
Termite: Reticulitermes sp.

Uscare la atingere
1-2 h

Reacoperire
24 h

Un singur strat
10 m2/L

CARACTERISTICI TEHNICE

AMBALAJ

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Vâscozitate 
15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Densitate
0,81 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DIAXYL EXTRA SB
Conservant pentru lemn destinat 
suprafețelor exterioare

Conservant incolor pe bază de solvent pentru 
lemn, destinat suprafețelor exterioare precum 
ferestre, uși exterioare, garduri, panouri 
etc. Are proprietăți excelente de penetrare 
și protejează efi cient lemnul împotriva 
insectelor precum carii și alte tipuri de 
gândaci, termite etc. și împotriva fungilor care 
determină putrezirea lemnului, împotriva 
petelor albastre și mucegaiului conform 
standardelor europene EN 73, EN 84, EN 152. 
Respectă noua legislație europeană.

Avantaje:

• Protecție efi cientă împotriva insectelor și a ciupercilor
• Adâncime mare de penetrare

Autorizat/Aprobat pentru: Conservant pentru lemn

Număr de autorizație (Ministerul Dezvoltării Rurale 
și al Alimentației):
ΤΠ8-0123

Număr de înregistrare (Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Rurale și Mediului, Republica Cipru):
KY-0122

Incolor

PROTECȚIA LEMNULUI



PROTECȚIA LEMNULUI

APLICARE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

DEPOZITARE Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de 
laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate aces-
tea, utilizatorul fi nal ar trebui să verifi ce dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania 
noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau 
pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de 
utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fi șă cu date tehnice fără o notifi care prealabilă.

„Grunduri de impregnare” Limita de 
conținut de COV este de 750 g/L.
Conținutul maxim de COV este de 
749 g/L. COV( gata de utilizare)

Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. 
Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în 
utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. 
Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

PREGĂTIRE

APLICAREA STRATULUI FINAL

SFATURI

ETAPELE APLICĂRII

Suprafețele trebuie să fi e netede, curate, uscate, degresate, fără rășini sau lacuri vechi.

Se recomandă șlefuirea temeinică pentru îndepărtarea lacurilor vechi.

Pe suprafețele pe care șlefuirea este difi cilă (curbate), se aplică Paint Remover pentru a 
îndepărta lacurile vechi.

După îndepărtarea lacurilor vechi, suprafața se curăță cu solvent și se lasă să se usuce.
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A se amesteca bine înainte de 
utilizare. Produsul este gata 
de utilizare.

Aplicați primul strat cu 
trafaletul sau pensula. Aplicați un nou strat după 24 ore.

• Aplicare la 5-35 °C și <80% RH, iar 
umiditatea lemnului nu trebuie să 
depășească 18%.
• Acoperiți solul cu o folie din plastic în 
timpul aplicării la exterior.
• Nu aplicați pe suprafețe din lemn care 

sunt în contact cu solul sau apa. 
• Instrumentele trebuie curățate imediat 
după utilizare cu Brush Solvent T 300 și 
apoi cu apă și săpun sau un detergent.
• Eliminarea ambalajelor și a produselor 
neutilizate se va face în conformitate cu 

normele locale.
• Nu deversați lichide de spălare în stratul 
acvifer. Solicitați îndrumări din partea 
autorităților locale cu privire la colectarea 
și eliminarea acestora.
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După ce suprafața s-a uscat complet:

• Pentru protecție solară, un fi nisaj natural sau nuanțe selectate pentru a schimba culoarea lemnului 
natural, aplicați 1-2 straturi de baiț pentru lemn DIAXYL PLUS PU. *

• Pentru formarea unei pelicule de protecție incolore împotriva radiațiilor UV și a intemperiilor, aplicați 
1-2 straturi de lac pentru lemn LUSSOLAC PU sau MARELAC PU.

* Numărul de straturi depinde de tipul de lemn, de condițiile meteorologice și de gradul de protecție dorit.

5°C-38°C
Păstrați recipientele închise la loc răcoros și 
uscat. Timp maxim de depozitare: 2 ani de la 
data producției pentru o acțiune sufi cientă 
de conservare.

COV (Compuși Organici Volatili) PRECAUȚII 
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