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DURAZIV CLIMA PROTECT®
LA
Pentru interior
Descriere
a lemnului, la interio
la exterior, cu efect vizibil de perlare evitând astfel efectul de putr
ând

Domeniul de aplicare

i: cabane,
: stejar, nuc, teak, mahon, palisandru, wenge.

Aplicare

t uscat.

1-2 straturi, pân

urare, de DURAZIV Grund acrilic de impregnare pentru lemn
e de

gra

, est

,
iar aspectul f
n porii lemnului ) atunci se va aplica doar un singur strat de grund.
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Prod
Mod de aplicare


cu pensula, în lungul fibrei lemnoase, la temperaturi (a mediului): min. +10 oC, max. +30 o

natura suportului

a
finisate.

uscarea produsului
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este mai vechi cu atât mai închi
rol orientativ.
Uscare pentru
reacoperire:

Uscare

max. 2-4 ore, în

24 ore

recomandat:
2-3 în sistem
ud/ud sau la
interval de max.
2-4 ore între
straturi

temperatura
mediului

Putere de
acoperire:

Ambalaj:

8 - 10 m2/litru/1

cutii de

Depozitare Transport:

Termen de valabilitate:

reziduurile uscate
co

24
în ambalajul original, sigilat,

2,5L
temperaturi între +50C - +300C; risc
modul de aplicare

Date tehnice:
METODA DE
ÎNCERCARE

CARACTERISTICA
PRODUS LICHID
1. Aspect
2. Densitate, 23 °C, g/cm3
4. pH
5. Vâscozitate Krebs,

fluid, vâscos, omogen
1,08 ± 0,1
28 ± 2
8,0 9,0
80 - 110

i

6. Aspect

Pelicul

7.
9. Culoare

vizual
SR EN ISO 2811 1:2002
SR EN ISO 3251:2003
SR EN ISO 787-9
ASTM D 562

, lucioas

vizual

4

SR EN ISO 3678:1999

Conform etalon

Spectrofotometru

:

Subcategorie produs:
130 (2010)

m de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 50

P 102 P 262 P301+P331+P315 P305+P351+P313 P233+P411 P501 -

na copiilor
i pielea
ire nu provoca

l
l
+5oC +30oC

pientul în locuri special

eurilor

n vigoare.

-mediu cu TÜV Hessen.
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