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Creion pentru retușat lemn Barend Palm 
 
Număr articol: 80040, 80050, 80060, 80070, 80080, 80090, 80100 
 
Creion pentru retușat lemn Barend Palm – metoda rapidă și practică pentru vopsirea zgârieturilor și loviturilor 
fine, precum și pentru umplerea fisurilor fine din interior. 

 
Caracteristici produs 

• Cu uscare rapidă. 

• Impermeabil. 

• Aderență bună pe suprafețe acoperite cu lac și din lemn, curățate de praf și degresate. 

• Poate fi vopsit cu toate lacurile transparente Barend Palm. 

• Conține 1-metoxi-2-propanol. 
 
Prelucrare 
Locul care trebuie retușat sau revopsit trebuie să fie uscat, lipsit de praf și degresat. Retușați cu linii fine 
sau chiar punctual. Nu pictați. La umplerea fisurilor fine în lemn nu folosiți decât vârful pensulei, trăgând o linie 
fină. Uscat după cca 1 — 2 min.; impermeabil după cca 5 min. Poate fi vopsit fără probleme cu toate lacurile 
transparente BarendPalm. Șlefuiți puțin suprafețele lăcuite 
foarte netede. După utilizarea creionului pentru retușat lemn, puneți capacul și împingeți-l bine până face „clic“, 
pentru a evita uscarea acestuia. 
 
Atenţie 
Pentru zgârieturile foarte fine, aplicați lazura pe o lavetă…și frecați zgârietura. Îndepărtați surplusul cu laveta 
pentru lustruit. 

 
Depozitare:  
minim 2 ani (în recipientul original închis și la temperatura camerei) 

 
Indicații de siguranță: 
Lichid şi vapori inflamabili. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. A se păstra departe de surse de 
căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. Fumatul interzis. Păstraţi recipientul închis etanş. Evitaţi să 
inspirați vaporii. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Dacă este necesară consultarea 
medicului, 
țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
 
Recomandare cu privire la eliminarea deşeurilor 
Nu lăsați produsul să ajungă în canalizare. 

• Se vor elimina în gunoiul menajer doar recipientele uscate sau complet golite.  

• Resturile de materiale pot fi eliminate conform codului de deșeuri AAV 080111 – Deșeuri de vopsele și lacuri 
care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase.  
 

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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