
Incolor (lucios și satinat) 1 L 2,5 L

FINISAJ CULORI

ACOPERIRE

DILUARE

TIMP DE USCARE

Uscare la atingere
1-2 h

Reacoperire
6-8 h

CARACTERISTICI TEHNICE

AMBALAJ

CARACTERISTICI PRODUS

Mat Satinat Lucios

WOODEN FLOOR VARNISH
Lac poliuretanic pentru pardoseli din lemn

Avantaje:

• Lac poliuretanic pentru duritate ridicată și rezistență mare la abraziune,  
  zgârieturi și produse de curățare
• Aplicare ușoară pe parchet, pardoseli și scări din lemn vechi și nou, de 
  la interior

Incolor 

PROTECȚIA LEMNULUI

Lac poliuretanic monocomponent pe bază 
de apă pentru parchet interior, pardoseli și 
scări din lemn. Se usucă rapid, este rezistent 
la îngălbenire și are proprietăți excelente de 
prelucrare și de nivelare. Asigură o suprafață 
plată netedă, care combină duritatea ridicată 
cu rezistența mare la abraziune, zgâriere, la 
apă și la lichide de curățare.

Vopsele cu rășini 
poliuretanice 

pentru 
durabilitate 

sporită

Apă
5%

Viscozitate
55 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate
1,04 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

Luciu
• La 60ο (ISO 2813)
Grad de luciu: >85 de unități
Satinat: 50 ± 10 unități 

Două straturi
5-6 m2/L

Un singur strat
10-12 m2/L



APLICARE 

APPLICATION FIELD

PREGĂTIRE 

SFATURI

ETAPE

Pentru parchet de interior, pardoseli și scări din lemn.

Suprafețele trebuie să fi e uscate, curate, lipsite de praf, ceară, ulei, iar pardoselile vechi 

să fi e bine șlefuite.

Αplicați două straturi de grund pentru pardoseli din lemn Wooden Floor Primer, frecați 

ușor cu hârtie abrazivă și îndepărtați praful.

2 3
Diluați în proporție de 5% cu 
apă și amestecați bine înainte 
de utilizare.

Aplicați primul strat cu 
pensula sau trafaletul. Reaplicare după 6-8 ore.

• Aplicare la temperaturi cuprinse între 
5-35°C și umiditate relativă a aerului 
<80%, iar umiditatea lemnului nu trebuie 
să depășească 18%.
• Instrumentele trebuie curățate imediat 
după utilizare cu apă și, dacă este 
nevoie, cu apă și săpun sau detergent.
• Pardoseala poate fi  utilizată după 3-4 

zile cu atenție și cu grijă.
•  Lacul atinge rezistența fi nală după 14 
zile.
• Reduceți la minimum deșeurile prin 
estimarea cantității de vopsea de care 
veți avea nevoie.
• Acoperiți vopseaua nefolosită în scopul 
folosirii ulterioare. După aplicarea 

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

PROTECȚIA LEMNULUI

1

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

„Acoperitori unicomponenți cu funcție 
specială”. Limita de conținut COV este de 140 
g/L. Conținutul maxim de COV este de 135 
g/L (produs gata de utilizare).

DEPOZITARE

PRECAUŢIICOV (Compuși Organici Volatili)

5°C-38°C
Păstrați recipientele într-un 
loc răcoros și uscat.

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 fi nal ar trebui să verifi ce dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noas-
tră 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.
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