
GEL CU ACȚIUNE DE ÎNVIORARE PE BAZĂ DE APĂ

cod 1110000

SBIANCANTE PER LEGNO

DESCRIERE
 
SBIANCANTE PER LEGNO - ÎNĂLBITOR PER LEGNO
este un produs sub formă de gel, formulat în mod special
pentru curățarea și eliminarea petelor de pe învelișurilor din
lemn peste care nu s-a aplicat altă vopsea, care au suferit
agresiunile intemperiilor. 
Formula sa de gel, gata pentru utilizare, asigură o acțiune
rapidă și penetrantă, elimină griul, petele și murdăria fără a
altera structura lemnului, fără a decolora esențele
lemnoase.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Aplicabil pe:
- Suprafețe și obiecte la exterior din lemn cum ar fi mese,
bănci, scaune, panouri, chioșcuri, glastre de flori, etc.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
- Masa volumică: 1,05±0,05 kg/l la 20 °C
- Culoare: transparent
- Aspect: gel
- Miros: caracteristic 
- pH=3 
- Agitați înainte de utilizare. Nu diluați.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Asigurați-vă că suprafața din lemn este brută, fără finisaje.
Dacă este necesar, îndepărtați urmele acestora cu
produsul SVERNICIATORE SM10 cod. 5610014 și
eventual șlefuiți cu un abraziv fin.
Aplicați din abundență produsul ÎNĂLBITOR PENTRU
LEMN cu pensula, în sensul fibrelor lemnului, cu o acțiune
mecanică de frecare.
Lăsați să acționeze timp de 10-15 minute. Eventual frecați
cu o perie cu perii tari pentru a optimiza acțiunea de
curățare. Clătiți cu apă din abundență.
Repetați aplicarea pe suprafețe foarte înnegrite. 
Când suprafața este curată, aplicați protecția aleasă. 
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
Condiții de mediu și ale suportului:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Instrumente: pensulă.
- Diluare: gata de utilizare.
- Nr. de straturi: se aplică 1 sau mai multe straturi până la
curățarea completă a suprafeței.
- Curățarea instrumentelor se face cu apă după utilizare.
- Randament indicativ: 4-6 mp/l în funcție de murdărie și
absorbția lemnului.
Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe
suportul respectiv, pentru a determina consumul.
 
COLORAREA
 
- - - - -
 
 

DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu intră sub incidenţa Directivei 2004/42/CE
 
Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii.
Utilizaţi produsul în conformitate cu Normele de igienă şi
siguranţă; după utilizare nu eliminaţi recipientele în
ambient, lăsaţi să se usuce bine reziduurile şi trataţi-le ca
deşeuri speciale. Nu păstraţi produsul la îndemâna copiilor.
În cazul ingerării consultaţi imediat medicul şi arătaţi-i
recipientul sau eticheta. Nu aruncaţi reziduurile la
canalizare, în cursurile de apă şi pe teren. Pentru informaţii
suplimentare consultaţi fişa de siguranţă.
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
SBIANCANTE PER LEGNO - NĂLBITOR PENTRU LEMN
cod 111000, regenerant pentru suprafețe din lemn, pe bază
de apă.
Furnizarea și aplicarea materialului € ................. pe mp.
 

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din fişa
prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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