PROTECȚIA LEMNULUI

LUSSOLAC SB

Lac poliuretanic pe bază de solvent pentru lemn
Lac poliuretanic monocomponent pe bază de solvent
pentru suprafețe din lemn de la interior și exterior.
Are proprietăți excelente de aplicare, precum
și o elasticitate și duritate foarte bune. Rășina
poliuretanică asigură o durabilitate excelentă,
chiar dacă este expusă la intemperii, iar filtrele UV
protejează lemnul de efectele dăunătoare ale razelor
solare.

Vopsele cu rășini
poliuretanice
pentru
durabilitate
sporită

Avantaje:
• Caracteristici deosebite de elasticitate și duritate pentru utilizare la
exterior și interior
• Îmbogățit cu poliuretan și filtre UV pentru durabilitate și rezistență
optime la intemperii și lumina soarelui

Vopsele cu filtre
UV pentru
protecție
împotriva
razelor solare

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
CARACTERISTICI TEHNICE

FINISAJ

Vâscozitate

Mat

55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25ο C)

CULORI
Satinat

Lucios

Densitate

Incolor și în 11
nuanțe gata de
utilizare

0,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Gradul de luciu

DILUARE

• La 60° (ISO 2813):
Lucios: > 90 de unități
Satinat: 20- 40 unități
Mat: < 15 unități

Până la 3%

• Pentru aplicare cu pensula,
diluare cu Brush Solvent T300
• Pentru aplicare prin pulverizare,
diluare cu Spray Gun Solvent T350

ACOPERIRE

TIMP DE USCARE

Un singur strat
12-16 m2/L

Uscare la atingere
βάσεως
διαλύτου

Teak Oil
Λάδι εμποτισμού για σκληρά ξύλα
Penetrating oil for hard wood

Reacoperire
solvent
based

6-8 m /L
2

20-24 h

Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
High resistance to weathering

solvent
based

1

Μεγάλη αντοχή στα χημικά και στις καιρικές συνθήκες
High resistance to chemicals and weathering

Wooden Floor
Protection

water
based

180 mL

750 mL

2,5 L

ή
or

ή
or

ή
or

Σύστημα Βάσεως Διαλύτου
Solvent Based System
ΒΗΜΑ STEP

Αδιαβροχοποίηση και προστασία ξύλινων καταστρωμάτων
Waterproofing and protection of wooden decks

Σύστημα προστασίας ξύλινων πατωμάτων νερού
Wooden floor protection system water based

βάσεως
νερού

ή
or

2

Decking Oil

Άχρωμο
Colorless

AMBALAJ

2

Σύστημα Βάσεως Νερού
Water Based System

Άχρωμο
Colorless

Λάδι εμποτισμού πολυουρεθάνης
για εξωτερικά ξύλινα δάπεδα
Penetrating polyurethane oil
for exterior wooden decks
βάσεως
διαλύτου

Συστήματα Προστασίας Ξύλου
Wood Protection Systems
1

Προστασία και φρεσκάρισμα σκληρών ξύλων
(π.χ. τικ, όρεγκον, δρυς, μαόνι) σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
Hard wood protection and refreshment for exterior and interior use
( e.g. teak, oregon, rosewood, mahogany)

Βερνίκι πολυουρεθάνης για τελική επιφάνεια
υψηλών αντοχών σε τριβή, χάραξη και καθαρισμό
Polyurethane top coat varnish with high resistance
to abrasion, engraving and cleaning
Εύκολη εφαρμογή σε εσωτερικά ξύλινα δάπεδα
Easy application on interior wooden floors

ΒΗΜΑ STEP

1

2

ΠΡΟΕ ΤΟΙΜΑΣΙΑ
PRE-TREATMENT

ΤΕ ΛΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
TOP COAT

Α

Συντηρητικό Ξύλου
Για Προστασία Aπό
Μύκητες και Έντομα
Wood Preservative
For Protection Against
Fungi And Insects
Η απαραίτητη
προετοιμασία για μακράς
διάρκειας προστασία
από μύκητες και έντομα
The necessary
pre-treatment
against fungi and
insects for long
lasting results

Β

750 mL

2,5 L

Nuanțe gata de
utilizat (Lucios)

180 mL

750 mL

C

Βερνίκι Εμποτισμού
Ξύλου Πολυουρεθάνης

Βερνίκι Ξύλου
Πολυουρεθάνης

Βερνίκι Θαλάσσης
Πολυουρεθάνης

Wood Stain
Polyurethane Based

Wood Varnish
Polyurethane Based

Yacht Varnish
Polyurethane Based

Για φυσικό αποτέλεσμα
αναδεικνύοντας τα νερά
και την υφή του ξύλου
For natural finish
embellishes wood grain
and texture
Προστατεύει από την
ηλιακή ακτινοβολία με
φίλτρα UV
Sun protection with
UV filters
Εξωτερική και εσωτερική
χρήση

Ανθεκτικό και
προστατευτικό gloss/
satin/mat φιλμ
Durable and protective
Gloss/satin/mat film
Προστατεύει από την
ηλιακή ακτινοβολία με
φίλτρα UV
Sun protection with
UV filters
Εξωτερική και εσωτερική
χρήση
Exterior and interior use

Exterior and interior use

Προστατευτικό high gloss
φιλμ για τη μέγιστη
προστασία
High gloss protective film
for maximum
protection
Μέγιστη προστασία από την
ηλιακή ακτινοβολία και τις
έντονες καιρικές συνθήκες
με φίλτρα UV και HALS
φωτοσταθεροποιητές
Maximum protection
against weathering and
sun with UV filters and
HALS light stabilizers
Εξωτερική και εσωτερική
χρήση

Άχρωμο τελικό φινίρισμα σε GLOSS ή SATIN Φινίρισμα
Colorless in GLOSS or SATIN Finish

Exterior and interior use

+30 210 55 89 400
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/
TECHNICAL SUPPORT

customercare@vitex.gr

Incolor (Satinat, Mat)

VITEX COLOR CARD / WOOD SYSTEMS / 2020 / GR-EN / V1

3-4 h

Două straturi

Incolor (Lucios)

MOSTRE DE CULOARE - PALETARE

www.vitex.gr

Χρωματολόγιο
Color Card

Προστατέψτε και
αναδείξτε το ξύλο
Protect and
beautify wood

LUSSOLAC
DIAXYL PLUS
MARELAC

PROTECȚIA LEMNULUI
APLICARE
DOMENIU DE APLICARE
Pentru suprafețe interioare și exterioare din lemn.

PREGĂTIRE

Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, degresate, fără rășini și șlefuite.
Pe suprafețe din lemn noi, aplicați conservant Diaxyl Extra pe bază de solvent pentru protecție
împotriva ciupercilor și a insectelor.

ETAPE

1

Diluați cu până la 3% cu Brush Solvent
T300 pentru aplicare cu pensula sau
cu Spray Gun Solvent T350 pentru
aplicare prin pulverizare și amestecați
bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula,
trafaletul sau pistolul de vopsit.

3

Aplicați un nou strat, dacă doriți,
după 20-24 de ore.

SFATURI

• Aplicare la temperaturi cuprinse între
5-35 °C și umiditate relativă a aerului
<80%, iar umiditatea lemnului nu trebuie
să depășească 18%.
• Curățați trafaletele și pensulele cu
Brush Solvent T-300 și apoi cu apă și
săpun sau detergent. Folosiți Spray Gun

Solvent T-350 pentru a curăța pistoalele
de vopsit.
• Reduceți la minim risipa de vopsea,
estimând cantitatea de vopsea de care
veți avea nevoie.
• Acoperiți vopseaua neutilizată în
scopul utilizării ulterioare. După

aplicarea vopselei, etanșați recipientul și
depozitați-l pentru utilizare viitoare.
• Nu eliminați deșeurile lichide în pânza
freatică. Vopseaua neutilizată necesită o
manipulare specială pentru eliminarea
în condiții de siguranță.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
COV (Compuși Organici Volatili)

PRECAUŢII

„Lacuri pentru lemn și lacuri pentru
interioare/exterioare incluzând lacuri opace
pentru lemn”. Limita de conținut COV este
de 400 g/L. Conținutul maxim de COV este
de 399 g/L (produs gata de utilizare).

PĂSTRARE
5°C-38°C

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
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 acestea,
utilizatorul final ar trebui să verifice 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 fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

Păstrați recipientele închise la loc
răcoros și uscat.
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