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Vernis din ulei de in Barend Palm          
 
Număr articol: 88550, 
 
Vernisul din ulei de in Barend Palm este o vopsea consacrată, fără solvenți, din ulei de in presat la rece și fiert. 
 
Domeniul de utilizare: 
Pentru grunduirea lemnului netratat din interior și exterior, pentru prevenirea ruginei pe metal și pentru producția 
de vopsele pe bază de ulei pentru pictori. Vernisul din ulei de in Barend Palm pătrunde în profunzimea 
lemnului. Lemnul permite circulația aerului, devine hidrofug, culoarea și structura caracteristice lemnului fiind 
accentuate. 
 
Date tehnice: 

Greutate specifică: cca 0,93 g/ml. 
Viscozitate:  cca 30 de secunde (recipient DIN 4 mm) la 20 °C. 
 
Prelucrare:  
Suprafața trebuie să fie curată, uscată, fără praf și degresată. A nu se prelucra la o temperatură sub 10° C. 
Șlefuiți lemnul cu hârtie abrazivă fină. Aplicați cu pensula vernisul din ulei de in, apoi ștergeți/frecați după cca 5 – 
10 minute surplusul de ulei cu o lavetă fără scame. Lăsați să se usuce. În timpul prelucrării, asigurați o bună 
ventilare. Ca grund pentru lemn, vernisul din ulei de in Barend Palm poate fi amestecat cu diluant Barend Palm 
în proporție de 1 : 1.  Mai întâi aplicați vernisul din ulei de in într-unul sau două staturi subțiri și uniforme, apoi 
eliminați cu o lavetă surplusul de ulei după o jumătate de oră (respectați indicațiile de siguranță!). Lăsați să se 
usuce bine. Suprafețele metalice, care nu necesită un tratament antirugină, se acoperă cu un strat foarte subțire 
de vernis din ulei de in și se lasă să se usuce bine. În funcție de scopul utilizării, realizați 2 – 4 tratamente. 
 
Uscare: 
Durata uscării la 20° C și o umiditate normală a aerului pe suprafețe cu putere relativă de absorbție: un nou strat 
de vopsea se poate aplica după 3-5 ore. Temperaturile joase, umiditatea ridicată a aerului și aplicarea unui strat 
gros de material întârzie procesul de uscare. 
 
Curățarea instrumentelor: 
Curățați instrumentele cu apă și săpun imediat după utilizare. Reziduurile de după curățare se elimină ca deșeu 
în mod regulamentar. 
 
Depozitare: produsul se va depozita într-un loc ferit de îngheț, la temperaturi de peste +5° C, respectiv până la 
+30° C. 
 
 
Grupă de produse: uleiuri 
Conținut: ulei de in 
 
Indicații de siguranță:  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
 
Recomandare cu privire la eliminarea deşeurilor. 
Nu eliminați resturile de ulei în apa reziduală. Se vor recicla numai recipientele complet golite. Eliminați 
recipientele cu resturi de ulei la punctele de colectare de vopsele. Lavetele folosite se înmoaie mai întâi în apă, 
apoi se elimină. Pericol de autoaprindere. 

 
Dimensiunea recipientului: 
Sticlă PET de 250 ml. 
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Aceste informații sunt conform cunoștințelor actuale, consultarea lor nu trebuie să fie și nu poate avea un caracter obligatoriu și 
nu vă absolvă de verificarea, pe cont propriu, a conformității produselor livrate de noi pentru utilizările intenționate. După caz, 
informațiile privind procedurile trebuie adaptate, în cazuri individuale, cerințelor speciale. 
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