
Conservant de lemn

CARACTERISTICI GENERALE

PREGÃTIREA SUPRAFEÞEI 

CULORI

AMBALAJ 

USCARE

REAPLICARE

PUTERE DE ACOPERIRE 

DILUARE

APLICARE

CURÃÞAREA USTENSILELOR 

CONÞINUTUL DE COV (compuºi organici volatili) 

Un amestec de uleiuri naturale modificate, combinate cu cearã. Poate fi folosit pentru a 
împrospãta ºi conserva suprafeþele de lemn de tec, arin roºu, lemn de trandafir, mahon, etc. 
precum ºi orice alt tip de lemn neprelucrat. Este adecvat pentru utilizare în interior ºi exterior. 
Pãtrunde adânc prin porii lemnului, fãrã a crea o peliculã. Este rezistent la apã ºi pune în 
valoare frumuseþea naturalã a lemnului. Are o rezistenþã sporitã în condiþii meteorologice 
extreme ºi asigurã protecþie împotriva viermilor ºi ciupercilor care se dezvoltã în lemn.  

Suprafeþele trebuie sã fie curate, uscate ºi netede, fãrã praf, grãsimi ºi fãrã vopsea cojitã sau 
crãpatã. Îndepãrtaþi lacul vechi care s-a cojit cu ºmirghel, apoi aplicaþi un strat de ulei de tec. 
Aplicaþi un al doilea strat pentru lemn de esenþã tare sau pentru suprafeþe de lemn expuse la 
condiþii meteorologice extreme.   

Este disponibil transparent. 

Este disponibil la cutii de 750 mL.

Se usucã în 2-3 ore, în funcþie de condiþiile atmosferice ºi de capacitatea de absorbþie a 
suprafeþei.

Se mai poate aplica un strat dupã 2 zile, în funcþie de condiþiile atmosferice. 

14-16 m²/L pe strat, pe suprafeþe pregãtite în mod corespunzãtor.  

Produs gata de utilizare. 

Aplicaþi cu peria sau cu o bucatã de material.   

Ustensilele trebuie sã fie curãþate imediat dupã folosire cu solventul T-300 pentru aplicare cu 
peria de la Vitex, iar apoi dacã este cazul cu apã cu sãpun sau detergent.  

Valorile maxime acceptate de UE pentru conþinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru 
acest produs (categoria A/h „Grunduri de impregnare”, tip SB): 750 g/l (2007), 750 g/l (2010). 
Acest produs conþine maxim 450 g/l COV (produsul gata de utilizare).
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Caracteristici tehnice

VISCOZITATE 

DENSITATE

SOLIDE (% w/w)

REZISTENÞA LA APÃ (IMERSIE DE 18h)

REZISTENÞA LA AGENÞII ATMOSFERICI 

REAPLICARE

ADERENÞÃ

15 – 25 sec (DIN CUP # 4, 25°C).

0.91 ± 0.05 kg/L.

56 ± 0.5 % (ELOT 1028).

Nicio schimbare (ELOT EN ISO 2812-02). 

Excelentã (ÅLOT EN ISO 2810).

Excelentã (ELOT 788).

Excelentã. Nu s-a desprins dupã testul de secþionare pe substraturi diferite 
cum ar fi lemnul, DIAXYL pe bazã de apã, DIAXYL pe bazã de solvenþi, 
vopsele alchidice vechi, etc.  (ELOT EN ISO 2409).

DEPOZITARE

NORME DE SÃNÃTATE, SIGURANÞÃ ªI DE MEDIU 

4 ani în condiþii adecvate de depozitare (temperaturile ideale de depozitare 
variazã între 5°C ºi 38°C).

Expunerea repetatã poate cauza uscarea sau crãparea pielii • Produs 
inflamabil • Periculos: dacã este înghiþit, poate cauza afecþiuni pulmonare  • 
Este dãunãtor pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe 
termen lung în mediul acvatic • Nu lãsaþi la îndemâna copiilor • Nu inhalaþi 
vaporii  sau particulele pulverizate • Evitaþi contactul cu pielea • Nu goliþi 
conþinutul recipientului la canalizare • Folosiþi doar în zone bine ventilate  • 
Evitaþi pulverizarea produsului în mediul înconjurãtor. Consultaþi 
instrucþiunile speciale/fiºa cu datele de siguranþã  Dacã înghiþiþi produsul, 
nu vã induceþi senzaþia de vomã: consultaþi imediat medicul ºu arãtaþi-i 
cutia sau eticheta. • Conþine petrol hidrodesulfurat greu. • Conþine 
metiletilcetoximã ºi permetrinã. Poate cauza reacþii alergice.  

Toxic Periculos pentru mediu    
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