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Lac pentru ambarcațiuni & yachturi și mobilier de 
gradină Barend Palm 
 
Număr articol: 87220, 87221, 87222 
 
 
Lacul pentru ambarcațiuni & yachturi și mobilier de gradină Barend Palm este un lac pentru ambarcațiuni 
rezistent la abraziune, ultra lucios, monocomponent, potrivit pentru cele mai înalte cerințe. Extrem de rezistent la 
apa de mare și la UV, cu o durabilitate foarte bună. 

 
Domeniu de utilizare:  
Pentru acoperirea cu un strat protector a suprafețelor din lemn deosebit de solicitate precum coca și cabinele 
bărcilor. 
 
Date tehnice: 
Stare de agregare:  lichid 
Culoare:   galben-maroniu 
Miros:   tipic, agreabil 
Punct de aprindere:   > 62 °C 
Densitate:    cca 0,84g/m 
 
Prelucrare:  
Amestecați bine înainte de utilizare. Lemnul trebuie să fie curat, uscat, lipsit de praf și degresat. Șlefuiți bine 
suprafața cu 
cu hârtie abrazivă fină. A nu se prelucra la o temperatură sub 10° C. Aplicați în strat subțire cu o pensulă sau o 
rolă cu peri scurți și finisați bine. Lăsați să se usuce. În funcție de gradul de solicitare sunt necesare min. 3 – 6 
straturi  
de lac. În timpul prelucrării, asigurați neapărat o bună ventilare. Nu vopsiți sub razele directe ale soarelui. Șlefuiți 
între straturi. 
 
Uscare: Uscat după cca 5 – 7 ore, se poate șlefui și aplica un strat nou după 12 – 24 ore. Duritatea finală se 
obține după câteva zile. 
 
Curățarea instrumentelor: 
Cu diluant 
 
Depozitare:  
A se depozita bine închis, la loc rece și ferit de îngheț. 
 
GISCODE: Ö60+ 
 
Declarație cf. VDL-RL 01 (Dir. Asoc. Ind. Lacurilor si Vopselurilor din Germania): 
 
Grupă de produse: vopsele pe bază de rășini naturale 
Conținut: liant din uleiuri vegetale și rășini cu uscare rapidă, terebentină, substanțe uscate solubile (sicative) 
 
Indicații cu privire la pericole:  
Nu eliminați resturile de ulei în apa reziduală. Resturile uscate de lac se aruncă în gunoiul menajer, recipientele 
goale pot fi reciclate. 
Atenție: lavetele murdare și praful de la rectificare se pot autoaprinde din pricina căldurii degajate la 
uscare de uleiurile naturale. Din acest motiv, nu mototoliți în niciun caz lavetele! Înainte de eliminare, 
întindeți-le la uscat sau înmuiați-le în apă. 
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Indicații de siguranță:  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
 
Dimensiunea recipientului: 
Recipiente de 0,375 l, 0,75 l și 2,5 l 
 
 
 
 
 
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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