Pullex Silverwood

50500 a násl.

Popis výrobku

Impregnační lazura na bázi rozpouštědel , bez aromátů, na
dřevo v exteriéru s charakterem starého dřeva pro průmysl a
řemeslo. Speciální pigmenty způsobují při působení
povětrnostních vlivů stříbřitý patinový efekt. Neodlupuje se,
zanechá přirozený efekt otevřených pórů.

Zvláštní vlastnosti

Použité účinné látky nabízejí dle normy ÖNORM B 3802-2,
popř. DIN 68800-3 požadovanou ochranu před modráním
(např. zkouška dle EN 152-1), houbami rozrušujícími dřevo (P,
zkouška dle EN 113) a působí preventivně proti napadení
hmyzem (lv, zkouška dle EN 46). Nanášené množství činí při
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normové zkoušce cca 200 g/m (certifikát číslo 6/93)
Účinná složka: (B, P, Iv)
0,7 % Dichlofluanid
0,6 % Tebuconazol
0,05 % Permethrin

Oblasti použití

Rozměrově nestálé venkovní dřevěné díly, např. dřevěné
chaty, přístřešky, dřevěné venkovní obložení, balkóny,
zahradní nábytek atd. Pro rustikální efekt je obzvlášť vhodné
kartáčované nebo hoblované dřevo.

Způsob nanášení

Natírání, nestříkat!

Příprava podkladu

Nové dřevo musí být suché a čisté. Vlhkost dřeva nesmí být
vyšší než 15%.
U starého dřeva odstranit mosazným
drátěným kartáčem odlupující se starý nátěr a dřevěná vlákna.

Základování

1x Pullex Silverwood 50500 a násl.
Doba schnutí je cca 12 hodin.

Vrchní nátěr

1x Pullex Silverwood 50500 a násl.

Ředění

Výrobek je dodáván ve stavu připraveném ke zpracování.

Teplota zpracování a objektu
Doba schnutí (při pokojové teplotě 20°C)

Minimálně +5°C
Možné přetřít po cca 12 hodinách.

12-10 (nahrazuje 04-10) ZKL 5020

Prosím obraťte

Pokračování

Pullex Silverwood 50500 a násl.

Pracovní nástroje

Okamžitě po použití vyčistit výrobkem ADLER Adlerol 80301.

Vydatnost (na jednu vrstvu)

4 - 8 m /l (podle savosti podkladu)

Velikost balení

750 ml, 5 l, 20 l

Trvanlivost

Min. 5 roků v originálním uzavřeném obalu.
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Doporučujeme přelít obsah otevřené nádoby do menší
nádoby, aby se zabránilo rosolovatění/tvoření škraloupu.

Barevné odstíny

Altgrau (starošedý)
Silber (stříbrný)
Graualuminium (šedý hliník)
Fichte hell geflämmt (smrk světlý opalovaný)
Bezbarvý pro zesvětlení

50500
50504
50506
50507
50501

Konečný odstín vychází z odstínu lazury, množství nánosu a
z přírodní barvy dřevěného podkladu. Doporučuje se
zhotovení vzorku na originálním dřevěném podkladě.

Bezpečnostně technické údaje

Respektovat směrnice pro použití prostředků na ochranu
dřeva a bezpečnostní list!
U hadříků, které jsou napuštěné oxidačně schnoucími
produkty, se vyskytuje nebezpečí samovznícení! Napuštěné
hadříky rozložit a nechat vyschnout; nutné uschovávat
v uzavřených kovových nádobách, popř. ve vodě.
Ochranné prostředky na dřevo obsahují biocidní účinné
látky pro ochranu před napadením houbami a/nebo
hmyzem. Používají se proto jen tehdy, jestliže je ochrana
dřeva předepsaná nebo je v jednotlivých případech
nutná. Nepoužívat na velkých plochách v interiérech,
v žádném případě nepoužívat v obývacích pokojích a
ložnicích, nesmějí se používat ani v prostorech, kde se
vyrábějí, uchovávají nebo prodávají potraviny a krmiva.
Nepoužívat na dřevo, které se zabuduje do včelínů nebo do
sauny, ani na dřevo, které bude v trvalém kontaktu s půdou
a/nebo vodou.

