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WOODEX NORDICA AQUA
Vékony lazúr

TÍPUS Vizes alapú, átlátszó könnyen alkalmazható vékony lazúr,
amely beívódik a faanyagba (vékony pác).A kötőanyag
természetes olajat tartalmaz. Olyan anyagokat tartalmaz,
melyek megvédik a fát a gombásodástól és korhadástól.

HASZNÁLAT Új fára és előzőleg fakonzerváló páccal kezelt bel- és
kültéri felületek kezelésére alkalmas: pl. falak, ajtók,
ablakkeretek, kerítések, stb.

KÜLÖNLEGES Nem alkalmas latex vagy olaj alapanyagú fakonzerválók
TULAJDONSÁGOK használata után. Szintén nem alkalmas üvegházak,

melegágyak, istállók festésére.

MŰSZAKI ADATOK EU VOC határérték (kat A/e):150 g/l 2007; 130 g/l 2010
A termék VOC tartalma: 20 g/l

Szárazanyagtartalom Kb. 23 % térfogategységenként

Kiadósság Fűrészelt fára 5 - 8 m2/l
Gyalult fára 9 - 12 m2/l

Sűrűség Kb. 1,0 g/ml

Száradási idő + 23 °C-on - porszáraz: 2 - 3 óra múlva
- átfesthető: 24 óra múlva
A felhordott réteg vastagsága és az erős színek
lassíthatják a száradást.

Hígítás Hígítás nélkül használható. Használat után a felszerelést
azonnal el kell mosni meleg vízzel és mosószerrel.

Fénycsoport Nincs meghatározva. A termék beivódik a fa pórusaiba.

Színek Színtelen, a Teknomix színezési rendszerben színezhető
Woodex, KuultoVisa, Valti Color színkártyák alapján

Időjárás-ellenállóság Jó

Kiszerelés 0,9; 2,7; 9 l
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület előkészítés Távolítsuk el a szennyeződést, kopott festékrétegeket.
Használjunk drótkefét, dörzsölő-csiszolóanyagokat.
Mossuk le a penészes felületeket RENSA
penészeltávolítóval. Öblítsük le a felületet vízzel és
hagyjuk megszáradni.

Alkalmazás Használat előtt és munka közben is alaposan keverjük fel
a lazúrt. Ecsettel vagy szórópisztollyal hordjuk fel. A sima
fát egy-két alkalommal kezeljük a kívánt színerősségnek
megfelelően. Egyenletesen és folyamatosan hordjuk fel a
fa teljes hosszában. Az első réteget ecsettel ajánlott
felhordani. Az első rétegként színezetlen WOODEX
NORDICA AQUA-t is felhordhatunk. Ügyeljünk a szélek,
végek kezelésére.

Alkalmazási feltételek A kezelendő felületnek száraznak kell lennie. A fa
nedvességtartalma a fa szárazanyag súlyának 20 %-a
alatt kell legyen. A hőmérséklet + 5 °C felett a relatív
páratartalom 80 % alatt legyen. Festés közben kerüljük a
közvetlen napfényt.

Biztonságtechnikai jegyzet:
Figyelem! Öngyulladás veszélye miatt, minden a termékből származó hulladék
anyagot össze kell gyűjteni és légmentesen külön tárolni. Nedvesítsük meg vízzel
vagy a hulladék anyagot égessük el. (Lásd a Biztonsági adatlap)

Szavatossági idő 5 év

Gyártási idő Dobozokon feltüntetve

Tárolás Fagyveszélyes. Minimum + 5 °C-on tárolható.

Forgalmazási
engedély szám OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató
jellegűek és függnek pl. a színtől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre
befolyással nem bírunk, ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk és garantáljuk, hogy a mi
minőségellenőrzésünknek megfelel. A használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért
felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó TEKNOS OY    Helsinki, Finnország
Forgalmazó PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1.     Telefon: +36-40/ 556-556

E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu


