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Lazură pe bază de ceară pentru lemn Barend Palm
Număr articol: 88510, 88520, 88540, 88560
Lazură pe bază de ceară pentru lemn Barend Palm este o lazură fără solvenți, permeabilă la vaporii de apă și
ușor de prelucrat. Cu uscare ușoară și lustruire facilă, fără solvenți, permite circulația aerului și antistatică.
Domeniu de utilizare:
Pentru lemn netratabil precum lambriuri pentru tavane și pereți, jucării de lemn etc. în interior. Nu poate fi utilizat
pe lemn consistent precum stejarul sau lemnul tropical și nici pe pardoseli.

Date tehnice:
Culoare:
Miros:
Interval de fierbere:
Punct de aprindere:
Densitate la 20°C:
Viscozitate la 20°C:

incolor-lăptos
specific produsului, agreabil
n.a.
n.a.
cca 0,98 g/ml
cca 20 sec. recipient 4 mm

Prelucrare:
Suprafața trebuie să fie curată, uscată și degresată. A nu se prelucra la o temperatură sub 10° C. și a se
amesteca bine înainte de utilizare. Șlefuiți suprafețele de lemn netratat și intermediar cu hârtie abrazivă fină (K
100-180). Șlefuiți temeinic vopseaua veche decojită sau în stare proastă. În funcție de rezultatele dorite, aplicați 2
– 3 straturi subțiri și uniforme cu pensula. Veți obține un finisaj mătăsos și lucios după ce lustruiți suprafața cu o
perie de lustruit sau cu o lavetă fără scame, apăsând ușor pe aceasta. Lazura se poate decolora puțin la început.
Sfat: veți obține suprafețe și mai netede și mai lucioase dacă le lustruiți cu o lavetă sau o perie.
Uscare:
Uscat după cca 6 – 8 ore, uscat complet, putându-se aplica un strat nou de vopsea după 24 de ore.
Lazura colorată se poate decolora în primele zile.
Curățarea instrumentelor:
Curățați cu apă și săpun, clătiți cu apă curată.
Depozitare:
A se păstra bine închis, a nu se păstra la îndemâna copiilor. A se depozita la loc rece și ferit de îngheț.
Indicații de siguranță:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Valoare limită UE (A/i): 140 g/l (2010).
Acest produs conține maximum 132 g/l COV.
Recomandare cu privire la eliminarea deşeurilor:
Nu eliminați resturile de ulei în apa reziduală sau în alte ape. Resturile uscate de produs se aruncă în gunoiul
menajer, recipientele curate pot fi reciclate
Nuanțe: incolor și alb
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.

Barend Palm Norge AS, Kristiansand
Distribuție D-A-CH: Palm Norge GmbH, Bad Zwischenahn
Tel: +49 4403 626488-0

02/2018

www.barendpalm.com
www.barendpalm.de

Versiune

