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Impregnat do drewna przeznaczony jest do ochrony i dekoracji drewna stosowanego na zewnątrz. Jego
innowacyjna formuła gwarantuje dużą łatwość nakładania, bardzo szybki czas schnięcia i nienaganny efekt.
Maskuje niedoskonałości
niekapiący, nie ścieka
Chroni przed promieniami UV
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KARTA TECHNICZNA

IMPREGNAT DO DREWNA
5 LAT

PRZYGOTOWANIE
▪ Drewno powinno być zdrowe, czyste i suche, bez śladów starych wykończeń (farby, lakiery, oleje
itp należy zeszlifować do gołego drewna) lub żywic (odtłuścić).
▪ Dokładnie przeszlifować papierem ściernym (o ziarnistoci 80) i odkurzyć.
▪ W razie konieczności należy obficie posmarować drewno odpowiednim środkiem biobójczym (lub
nietłustym środkiem regenerującym).
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Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Dobrze wymieszać przed, oraz w trakcie używania
Nanosić za pomocą pędzla, ławkowca lub metodą natryskową.
Pozostawić do wyschnięcia przez 2 godz. przed nałożeniem drugiej warstwy.
Jest możliwe nałożenie trzeciej warstwy.
W razie potrzeby lekko zeszlifować (ziarno 150) pomiędzy warstwami.
Czas schnięcia między 2 warstwami nie powinien przekraczać 48 godzin.
Nie stosować na poziome powierzchnie.

KONSERWACJA
▪ Gdy tylko powierzchnia drewna naturalnie rozjaśni się pod wpływem złych warunków
atmosferycznych i promieni UV, należy zastosować Impregnat do drewna na wyblakłe miejsca.
▪ W przypadku zbyt późnej konserwacji: zastosować Odszarzacz do drewna Syntilor, a następnie
nałożyć 2 warstwy Impregnatu do drewna.
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Żywica poliuretanowa w fazie wodnej

KONSYSTENCJA

Żelowa

CZAS SCHNIĘCIA (w 20°C)

Bez dotykania: 30 minut
Między warstwami: 2 godz.
Całkowity: 4 godz.

WYDAJNOŚĆ

8 m² / litr / warstwa

Wykończenie

Satyna
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Nakładać na czyste, odtłuszczone i suche drewno w dobrym stanie (którego wilgotność nie
przekracza 10%).
Nie stosować na parkietach i podłogach z drewna.
Na zewnątrz odcień „bezbarwny” stosowany jest wyłacznie jako wykończenie
albo do renowacji drewna wcześniej lazurowanego lub bejcowanego.
Używać wyłącznie na świeżym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C lub powyżej 25°C.
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Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, starannie zamkniętym po użyciu.
Chronić przed oddziaływaniem mrozu, gorąca oraz wilgoci.
Karta charakterystyki produktu dostępna jest na naszej stronie www.syntilor.com
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NARZĘDZIA

I CZYSZCZENIE

KARTA TECHNICZNA

RODZAJ ŻYWICY

NARZĘDZIA

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Zawarte tu informacje mają charakter informacyjny, nie stanowią one żadnej gwarancji z naszej strony ani też
źródła naszej odpowiedzialności w związku z korzystaniem z naszych produktów. Niniejsza Karta Techniczna
anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie wersje”.

