Sadolin®
Fişă tehnică

Sadolin® Classic Aqua
Lazur subţire pentru lemn

Descriere: Lazur subțire, pe bază de apă, cu uscare rapidă (90 de minute).
Proprietăţi: Recomandat pentru protecţia suprafeţelor exterioare de lemn: case din lemn, elemente de construcţii,
structuri, faţade, garduri, mobilier de gradină, ornamente. Formează un strat ce conferă protecţie până la 7 ani. Este
interzisă aplicarea pe suprafeţe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.
Culoare: disponibil în diverse culori
Colorare: Culorile disponibile se pot amesteca între ele orice raport (varianta incoloră nu trebuie să fie în proporţie
mai mare de 30% în amestecul final)
Mod de aplicare: Se aplică pe lemnul curat, perfect uscat şi sănătos (umiditate sub 18%). Eventualele pete de răşină
sau grăsimi de pe sufrafaţa lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic. Temperatura mediului ambiant trebuie să fie
cuprinsă intre 8°C - 30°C . Nu se aplică în condiţii de umiditate atmosferică ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea
produsului sub directa acţiune a razelor solare. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare şi pe tot
parcursul acesteia. Nu se diluează! Se recomandă aplicarea cu pensula, în direcţia fibrelor lemnului.
Sistem de straturi recomandat: 3 straturi Sadolin Classic Aqua. Opţional, pentru o protecție sporită a lemnului
contra dăunătorilor: 1 strat de grund Sadolin Base Plus PB până la saturația lemnului urmat de 2 straturi de Sadolin
Classic Aqua.
Recondiţionare: Suprafeţele anterior vopsite sau lăcuite se decapează şi se şlefuiesc până la lemn curat şi sănătos
după care se procedează ca mai sus.
Uscare: La 20°C şi umiditate de maxim 65% - 2 ore, între straturi; în condiţii de temperatură scăzută şi umiditate
ridicată, timpul de uscare se poate dubla.
Consum specific: 12 - 15 m2 / litru pentru lemn finisat, 6 - 8 m2 / litru pentru lemn nefinisat; cifrele sunt orientative şi
pot depinde de esenţa lemnului, calitatea suprafeţei sau condiţiile atmosferice la momentul aplicării.
Înteţinerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu apă călduţă şi detergent. Se va îndepărta cât mai mult
produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.
Depozitare şi păstrare: 24 de luni de la data fabricaţiei, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi
cuprinse între 8°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură sau îngheţ.
Disponibil în cutii de: 0.75 L şi 2.5 L

Folosiţi produsul în spaţii bine ventilate. Nu mâncaţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.
Nu deversaţi restul de produs în reţeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

DISTRIBUITOR: Fabryo Corporation S.R.L,
Șos Olteniței nr 202B, Popești-Leordeni, Ilfov, Cod postal 77160
Tel/Fax: 021 4055000; 021 4055010

www.sadolin.ro
Această fişă tehnică s-a întocmit pe baza informaţiilor deţinute la acest moment. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi nu
întrebuinţaţi produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informaţii privind protejarea sănătăţii şi a mediului, solicitaţi
distribuitorului fişa cu date de securitate.
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