
Rodzaj produktu
      Transparentna lazura do drewna o satynowym po³ysku.

Przeznaczenie
      Wszystkie rodzaje drewna na zewn¹trz i we wnêtrzach. Polecana do drzwi, okien, p³otów i fasad.

Cechy szczególne
      Dziêki technologii Nanoforce , BONDEX AQUAPROTECT  4 LATA zapewnia wyj¹tkow¹ ochronê powierzchni drewnianych:
      budowa strukturalna oraz koncentracja mikroskopijnych nanocz¹steczek powoduje powstanie doskonale przyczepnej i bardzo skutecznej
      bariery dla szkodliwego dzia³ania czynników atmosferycznych zaraz po aplikacji
      ¯elowa formu³a u³atwia nak³adanie produktu
      Gwarantuje idealnie g³adk¹ pow³okê, odporn¹ na dzia³anie grzybów i pleœni
      Umo¿liwia oddychanie pod³o¿a i zapewnia zwiêkszon¹ ochronê przed UV
      Zastosowanie ¿ywicy o zwiêkszonej przejrzystoœci i zmniejszonej gêstoœci znacz¹co poprawia rysunek drewna
      Zawiera nisk¹ iloœæ substancji lotnych, jest bezwonny i ³atwy w nak³adaniu
Kolor

Dane techniczne
Spoiwo
¯ywica akrylowa.
Pigmenty 
Organiczne i nieorganiczne.

                 
                 

Sposób u¿ycia
      Powierzchnia musi byæ czysta, sucha i zdrowa. 

Usun¹æ  brud,  glony, pleœñ i luŸne elementy pod³o¿a. Stare pow³oki zeszlifowaæ do surowego drewna. Przetrzeæ papierem œciernym
w c elu u zyskania g ³adkiej p owierzchni.  
Dopuszczalna w ilgotnoœæ d rewna 1 5%.  
Przed u ¿yciem s tarannie w ymieszaæ.  
Nak³adaæ p êdzlem 2 -3 w arstwy.  

oNie s tosowaæ w t emperaturze p oni¿ej  5 C  lub  przy wilgotnoœci powietrza powy¿ej 80%. 
      Dla osi¹gniêcia najlepszych efektów ochronnych zaleca siê miêkkie drewno zagruntowaæ preparatem BONDEX WOOD PRESERVER 

lub B ONDEX K ONSTRUKTOR.  

AQUAPROTECT  4 LATA  4300

Uwaga!
     Ze wzglêdu na nanocz¹steczkow¹ budowê nie u¿ywaæ metody natryskowej.

Rozcieñczanie
                                                                                                           Nie rozcieñczaæ, jedynie pierwsza warstwa maks. 
                                                                                                           do 10% wod¹.
                                                                                                   Czyszczenie narzêdzi
                                                                                                           Wod¹ z myd³em.
                                                                                                   Trwa³oœæ
                                                                                                           3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.
                                                                                                  Sposób przechowywania
                                                                                                           W szczelnie zamkniêtych pojemnikach.
                                                                                                           Przechowywaæ i transportowaæ w temp. 5-35°C
                                                                                                   Produkt posiada atest PZH. 

                                                                                                   

szt. w opakowaniu
zbiorczym

szt. w opakowaniu
zbiorczym

3Rozpuszczalnik           Gêstoœæ (g/cm )      Zaw. subst. sta³ych           Wydajnoœæ               Lepkoœæ (cP)                     Zapach
                                                                            (w/w%)                      
                                                                           21,0 +/- 0,02        Woda                                          ok. 25                        10-12 m /l                     3280                         Nieznaczny

7803  Sosna oregoñska
7804  Tek

7805  D¹b
7809  Mahoñ

7010  Palisander
7812  Sekwoja

7813  Orzech laskowy

Po³ysk
Satynowy ok. 85 przy k¹cie 60°.
Czas schniêcia:
Py³osuchoœæ po ok. 30 min.
Nak³adanie drugiej warstwy po ok. 3 godz. 
Ca³kowita suchoœæ po ok. 12 godz.
 

4300 0,75 2,5l

6 2

Wartoœæ graniczna LZO w g/l dla tego produktu
(kat.e, pkt.5): 150 g/l (2007) 130 g/l (2010). Produkt ten
zawiera maks. 15 g/l LZO.
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Produkt 
rekomendowany 

przez:


