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WOODEX-PEITTAVA
Vastag lazúr

TÍPUS ÉS HASZNÁLAT Egy nem átlátszó, selyemfényű, vizes alapú, alkid/akrilát
vastag lazúr. Külső és belső felületek kezelésére
alkalmas. Nem fedi a fafelület mintázatát. Nem fedőfesték.
A Woodex PEITTAVA lazúr védi a fafelületeket a
gombásodástól és penészedéstől.

FELHASZNÁLÁSI Régi, kifakult fafelületek és újonnan festendő felületek
TERÜLET kezelésére alkalmas, amikor egységes szín az elvárás.

Felhasználható falak, burkolatok, kerítések, ablakkeretek
festésére. Valamint olyan felületeknél, melyek már
többször voltak lazúrral kezelve és a fa rajzolata már nem
látható.

MŰSZAKI ADATOK EU VOC határérték (kat A/e):150 g/l 2007; 130 g/l 2010
A termék VOC tartalma: 30 g/l

Szárazanyag tartalom 40 % térfogat egységenként

Kiadósság 5-8m2/l

Felhasználási mód Ecset, henger, szórás; fúvóka méret 0,018^ - 0,023^

Sűrűség 1,2 g/ml

Száradási idő+23°C Nem ragad 1 óra elteltével
50% RH A következő réteg felhordható 12 óra elteltével

Hígítás Vízzel (0-10 % arányban).Használat után a
felszereléseket meleg vízzel és mosószerrel tisztítsuk.

Fénycsoport Selyemfény ( 30 % )

Színek 2 bázis, a Teknomix színezési rendszerben színezhető
Woodex Peitto Visa, NCS, Vinha-Valtti Opaque
színkártyák alapján

Időjárásállság Jó, alkalmas ipari körülmények között is.

Kiszerelés 0,9; 2,7; 9 l

Tűzveszélyesség Mérsékelten tűzveszélyes: „D”
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület előkészítése Új fafelület: A friss fafelületeket mihamarabb felület
kezelni kell. Távolítsuk el a szennyeződést, port, penészt.
Ha szükséges alkalmazzunk Rensa penész-eltávolítót.
A felületek kezelhetők színtelen Woodex Nordica Aqua
lazúrral. Hagyjuk a felületet egy napon át száradni.
Alapozáshoz 5-10 százalékban hígítsuk a festéket.
Előzőleg már kezelt fafelületek festése: Távolítsuk el és
javítsuk ki a korhadt, sérült részeket. Távolítsuk el a
szennyeződést, piszkot kopott festékréteget;
alkalmazzunk drótkefét vagy fémcsiszolót. Mivel a régi
vastag festékrétegek tapadása annak ellenére, hogy
épnek látszik gyenge lehet, távolítsuk el a túl vastag
rétegeket is. A penészes felületeket penészeltávolítóval
tisztítsuk, és alaposan öblítsük le vízzel. A rozsdásodott
fémrészeket tisztítsuk meg és alkid alapozóval fessük le.

Alkalmazás Használat előtt alaposan keverjük fel a festéket. Ecsettel
vagy szórópisztollyal hordható fel. Általában hígítatlan
állapotban alkalmazandó, de 5-10 %-ban lehet vízzel
hígítani. A felület függvényében 1-2 réteget vigyünk fel. A
rétegek felhordása között tartsunk 12 óra szünetet. Ha
nem folyamatosan fejezzük be a munkát, a szünet idejére
vízben tároljuk eszközeinket és a munka teljes befejezése
után mielőtt a lazúr megszárad, vízben mossuk el.
Ügyeljünk az élek festésére

Alkalmazási feltételek A kezelendő felületnek száraznak kell lennie. A fa
nedvesség tartalma a fa száraz súlyának 20 %-a alatt kell
lennie. A levegő, a felület és a pác hőmérsékletének + 5°C
felett kell lennie. A relatív páratartalom 80 % alatt legyen
az alkalmazás és száradás idején.

Munkavédelem LT: csoport 0. Mérsékelten tűzveszélyes.

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

Szavatossági idő 5 év

Gyártási idő Dobozokon feltüntetve

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


