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WOOD STAIN

TYP

Tiksotropowa, transparentna bejca z lakierem do użytku zewnętrznego.
Głęboko penetruje drewno i jest łatwa w nakładaniu.
Zawiera substancje zabezpieczające drewno przed sinieniem, pleśnią i
butwieniem. Barwiony chroni przed promieniami UV.

ZASTOSOWANIE

Odpowiednia do drewna świeżego i uprzednio pokrytego lakierobejcą, np.
ściany, drzwi, framugi okienne, ogrodzenia. Rozpuszczalnikowy WOODEX
CLASSIC nadaje się także do pokrywania egzotycznych gatunków drewna,
np. teak, mahoń, i in.
Nie nadaje się do stosowania na preparatach dyspersyjnych lub olejnych
oraz do szklarni, chłodni lub budynków dla inwentarza.
Nie zaleca się stosowania WOODEX CLASSIC niebarwionego, ponieważ
barwienie chroni drewno przez szarzeniem związanym z promieniowaniem
UV

DANE TECHNICZNE
Części stałe

ok. 18 % objętości

Organiczne substancje lotne
(VOC)

EU VOC wartości graniczne (kat. A/f): 700 g/l 2010.
VOC produktu: max 700 g/l.

Zużycie praktyczne

Drewno piłowane:
Drewno heblowane i kłody:
Ok. 0,8 g/l

Gęstość

5-8 m2/l
8-12 m2/l

Szybkość schnięcia w temp.
+23°C, 50% RH

Powtórne nakładanie następnego dnia.

Rozcieńczalnik, zmywacz

Używać bez rozcieńczania.
Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć rozcieńczalnikiem TEKNOSOLV
1621.

Wykończenie

Nie określone. Bejca jest absorbowana przez pory drzewne.

Kolory

Bezbarwny i półprzezroczyste odcienie karty kolorów bejc.

Odporność na warunki
atmosferyczne

Dobra.

Oznakowanie bezpieczeństwa

Patrz Karta Charakterystyki.
UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie
odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją,
oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady
powinny być niezwłocznie palone (patrz paragraf 7.1.).
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SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie powierzchni

Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej
lub zdzieraka.
Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA Mildew
Remover.
Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.

Aplikacja

Bejcę dokładnie wymieszać przed użyciem i od czasu do czasu w trakcie pracy.
Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku.
Nakładać równo i dokładnie na całej długości aby uniknąć punktów wznowienia.
Pokryć dokładnie końce desek.
Przy aplikacji natryskowej powierzchnia musi być wygładzona.
Niezabezpieczone drewno zaleca się zagruntować za pomocą WOODEX BASE.
Konserwacja drewnianych powierzchni pomalowanych za pomocą WOODEX
CLASSIC może być dokonywana za pomocą wodorozcieńczalnych i
rozpuszczalnikowych bejc Teknos oraz farb do użytku w domach.

Warunki nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.
Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna.
Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a
średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna
wynosić poniżej 80%.

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane
informacyjne i zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać
odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również
odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego
ich użycia.

