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PANELWAX
természetes fakonzerváló viasz

TÍPUS Színtelen, természetes viasz tartalmú, fakonzerváló viasz
beltéri fafelületek kezelésére.

FELHASZNÁLÁSI A Panelwax száraz beltéri fafelületek kezelésére alkalmas
TERÜLET pl. mennyezet és falburkolatok, szegélyek, párkányok és

ajtók. A Panelwax alkalmazásával kiváló vízlepergető és
könnyen tisztítható felületetet érhetünk el.

MŰSZAKI ADATOK

EU VOC határérték (kat A/e): 150 g/l 2007; 130 g/l 2010
A termék VOC tartalma: 10 g/l

Szárazanyag tartalom 37 % térfogategységenként

Sűrűség kb 1,0g/ml

Kiadósság 20m2/l

Felhasználási mód Durvaszálú kefe, szivacs és szöszmentes ruha

Száradási idő
+ 23 °C-on Porszáraz:   2 óra múlva

Átfesthető: a következő napon
.

Kb. egy hét múlva puha ruhával enyhén polírozható

Hígítás Hígítás nélkül használható.

Szerszámtisztítás Meleg vízzel, azonnal használat után a felszerelést
elmosni.

Fénycsoport matt, polírozás után enyhe selymes fény

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

Kiszerelés 0,45L, 1 L, 3L
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület előkészítés Távolítsunk el minden zsírt, szennyeződést, régi festéket
és lakkot a felületről.

Alkalmazás Alaposan keverjük fel a Panelwax-ot felhasználás előtt.
Használhatunk erősszálú kefét, szivacsot és szöszmentes
puha ruhát. A fa szálirányával párhuzamosan hordjuk fel.
Szivacs és rongy alkalmazása esetén sötétebb árnyalatot
érhetünk el. Ha szükséges a következő réteg másnap
felhordható. Felhordás előtt finoman csiszoljuk át a
felületet. Vízszintes és foltosodásra hajlamos felületeken
egy réteg színes és két réteg színtelen Panelwax
alkalmazása javasolt.

Alkalmazási feltételek Az alkalmazás és száradás során a levegő, a festendő
felület és a wax hőmérséklete min.10 °C, a levegő relatív
páratartalma 80% legyen.

Tárolás Fagyveszélyes Minimum +5 °C -on tárolható.

Forgalmazási
engedély szám OKBI-VABO/1091/2008

Szavatossági idő 5 év

Gyártási dátum A dobozokon feltüntetve.

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


