Bird Brand Wood Preserver
Giluminis medienos impregnantas
su spalva atsparia UV
TECHNINĖ INFORMACIJA

Aprašymas

Blizgumo laipsnis
Išeiga
(vienam sluoksniui)
Spalva
Darbo įrankiai
Džiūvimo laikas
Skiediklis ir įrankių
valymas
Sandėliavimas

Apribojimai
Pakuotės
Gamintojas

Giluminis medienos impregnantas tirpiklio pagrindu ir skirtas naujos ir
senos medienos apsaugai lauko sąlygomis. Impregnantas tinka visų rūšių
medienos apsaugai nuo grybelio, puvinio ir visų rūšių pelėsių. Sudėtyje
esantys specialus pigmentai suteikia apsaugą nuo UV spindulių. Bird Brand
Wood Preserver impregnantas pasižymi itin dideliu skvarbumu į medieną.
Unikalios formulės dėka, impregnuota mediena beveik nustoja “vaikščioti”
ir kraipytis nes medienoje palaikomas vienodas drėgmės kiekis. Giluminis
impregnantas puikiai tinka medinių fasadų, tvorų, pavėsinių ir kitos
paskirties lauko medienos impregnavimui.
Matinis
3-12m2/1ltr
Plati spalvų gama.
Teptukas, nardinimas (ne trumpiau kaip 10 min).
Uždažyti: po 24 – 48 val. (džiūvimo laikas tiesiogiai priklauso nuo
medienos rūšies, užtepto sluoksnio storio, aplinkos temperatūros ir
drėgmės).
Produktas paruoštas naudoti – neskiesti! Įrankiai iškarto po darbo plaunami
su vaitspiritu.
Produktas laikomas gamyklinėje pakuotėje, sandariai uždarytas.
Saugoti nuo šalčio!
Laikyti atokiai nuo šildymo prietaisų ir atviros ugnies, nelaikyti
tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Negalima naudoti produkto lyjant lietui ar esant dideliam atmosferos
drėgnumui.
Padengus impregnantu, paviršių reikia saugoti nuo lietaus ir vandens
poveikio 2-4 val (prie 20°C). Negalima naudoti impregnanto, jei aplinkos ar
dažomo paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei 5°C. Vengti impregnanto
sąlyčio su guma, bitumu bei plastiku.
1 L;5 L.
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Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi
praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes
negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei
medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant
produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.
Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com

