WOODY FLATTING LUCIDO/OPACO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μονοσύνθετο βερνίκι ουρεθάνης, διατίθεται σε δύο εκδοχές:
- διαυγές με γυαλλιστερό φινίρισμα
- διαυγές με ματ φινίρισμα
και οι δύο εκδοχές διατίθενται σε διαυγές και με χρωστικές ουσίες καθώς επίσης και φίλτρα U.V., για μια
καλύτερη προστασία κατά του φωτός.
Προστατεύει και διακοσμεί το ξύλο, δημιουργώντας μια ελαστική επιφανειακή μεμβράνη, που έχει εξαιρετική
ανθεκτικότητα στο γδάρσιμο και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Καινούριο ξύλο: εφαρμόστε ένα χέρι «WOODY IMPREGNANTE PROTETTIVO» και μετά από 20-30 λεπτά
τρίψτε ελαφρά με ένα μάλλινο ύφασμα, μετά από 24 ώρες, εάν απαιτείται, τρίψτε με γυαλόχαρτο.
Το ξύλο πρέπει να είναι ξεραμένο και στεγνό (η μέγιστη επιτρεπόμενη εσωτερική υγρασία δεν πρέπει να
ξεπερνά το 13%).
Ξύλο, ήδη επεξεργασμένο: αφαιρέστε τις φθαρμένες μπογιές με αφαιρετικό χρωμάτων, εφαρμόστε με
σταθερή πινελιά ικανοποιητική ποσότητα προϊόντος, δημιουργώντας ομοιόμορφο πάχος. Περιμένετε
5 – 10 λεπτά κι έπειτα ξύστε τη φθαρμένη μπογιά με τις κατάλληλες ξύστρες, τρίψτε με γυαλόχαρτο μέχρι η
επιφάνεια να απογυμνωθεί εξολοκλήρου.
Καθαρίστε την επιφάνεια με νέφτι και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς.
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Εφαρμόστε δύο χέρια «WOODY FLATTING LUCIDO/OPACO» σε χρονικό διάστημα 24 ωρών από το πρώτο
χέρι.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση ψηλής υγρασίας ή θερμοκρασίας χαμηλότερης από 10oC και σε επιφάνειες οι
οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος. Μετά την χρήση του,
κλείστε καλά, αναποδογυρίστε και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5oC και άνω.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Εφαρμόστε δύο χέρια μονοσύνθετου διαυγούς βερνικιού ουρεθάνης
LUCIDO/OPACO». Προϊόν κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
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WOODY FLATTING LUCIDO/OPACO

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 200C & 700C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΑ ΧΕΡΙ mq/1
12

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
ΝΕΦΤΙ

ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΣΤΕΓΝΟ
ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ

ΔΙΑΥΓΕΣ
ΣΤΙΛΠΝΟ/ΜΑΤ

1 ΩΡΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ /
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΝΑΙ / ΝΑΙ

ΣΤΕΓΝΟ
ΣΤΗΝ ΑΦΗ
4 ΩΡΕΣ
ΠΛΗΡΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
24 ΩΡΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΝΕΦΤΙ
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΑΝΑ kg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ
=
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ

0,92

10% ΝΕΦΤΙ

ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
ΣΠΑΤΟΥΛΑ

37
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

=
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ

180’’ FORD 4
10 – 20% ΝΕΦΤΙ

ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
36 ΜΗΝΕΣ

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ
24 ΩΡΕΣ

ΣΗΜΕΙΟ
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Διάμετρος ακροφυσίου:1,7mm
Πίεση: 2 ατμόσφαιρες

370C

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από
τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.
Παρασκευάστρια εταιρεία: J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1H Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124
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