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Lac pentru lemn Barend Palm
Număr articol: 88310, 88311, 88300, 88301
Lacul pentru lemn Barend Palm este un lac de bază și de acoperire care poate fi diluat cu apă, neafectat de
lumină și gata de prelucrare pe bază acrilică, cu o evoluție optimă în timp. Ușor de prelucrat, cu o bună putere de
umplere și foarte ușor de șlefuit, acest lac pentru lemn are o finisare strălucitoare, frumoasă și ușor de întreținut.
Grad de luciu: mat, mat satinat
Domeniul de utilizare:
Pentru lăcuirea tuturor suprafețelor obișnuite din lemn din interior. Acest „allrounder“ este foarte potrivit
pentru mobilier general, mobilier pentru copii, precum și pentru orice fel de amenajare interioară. Suprafețele sunt
conforme cu Legea germană privind alimentele și bunurile de consum (și rezistente la salivă și transpirație,
conform DIN 53160) și prezintă un grad bun de rezistență împotriva detergenților și substanțelor de îngrijire
uzuale.
Prelucrare:
Șlefuire graduală cu granulație 80/120/150. Cu cât este mai fină șlefuirea, cu atât mai puțin se pot umfla fibrele
lemnului în urma contactului cu apa. Suprafața trebuie să fie uscată, bine curățată și fără urme de ulei, ceară,
silicon sau praf rezultat în urma șlefuirii. A nu se prelucra la o temperatură sub +15° C. Înainte de utilizare, agitați
bine lacul și aplicați în strat subțire și uniform. Aplicați lacul în strat subțire cu o pensulă plată moale sau cu o rolă
cu peri medii. Șlefuiți intermediar după uscare (granulație 240), curățați de praf și aplicați al doilea strat de lac.
Uscare:
Lemnul poate fi șlefuit și revopsit după cca 2 - 3 ore, la 20° C și la o umiditate normală a aerului.
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.
GISCODE:
BSW20
Conținut: dispersie de poliacrilat
Indicații de siguranță:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Nu lăsați produsul să ajungă în canalizare sau în ape.
Recomandare cu privire la eliminarea deşeurilor.
Se vor recicla numai recipientele complet golite. Resturile de produs uscate pot fi eliminate ca deșeu împreună cu
gunoiul menajer sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide de material se vor preda punctelor de colectare
pentru vopsele.
Cod deșeu 080112.
ChemVOCFarbV valoare limită cat.i /Wb 140g/l. Acest produs conține max. 60 g/l.
Dimensiunea recipientului:
Recipiente de 0,375 l și 0,75 l
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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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