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PREMAZI IN POMOŽNA PREMAZNA SREDSTVA

IMPREGNACIJSKO SREDSTVO
Lazurni premaz na osnovi topil za nego in zaščito zunanjih lesenih talnih oblog.  

TEHNIČNE LASTNOSTI:
 - Izredno odporno pri zunanji rabi
 - Brezbarvna
 - Se hitro posuši
 - Odlične polnilne lastnosti
 - Rahla obarvanost 

PODROČJE UPORABE: 
 - Zunanje talne obloge
 - Lesene terase
 - Leseni tramovi in stenske obloge iz lesa
 - Paviljoni
 - Bazenske obrobe

UPORABA NI PRIMERNA:
 - Na nelesenih površinah
 - Na nevpojnih površinah

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):
Videz: tekočina jantarjeve barve
Viskoznost po Brookfieldu pri 20 °C 
(mPa*s):

700 - 1000

Poraba: vrste lesa iz Evrope in Azije: 10–15 m2/l
vrste lesa iz Južne Amerike: 25–30 m2/l

Čas sušenja površine: 1–3 ure
Čas popolnega sušenja: po 24–48 urah
Temperatura uporabe: od +10 do +30 °C
Uporaba/orodje: valjček, čopič
Skladiščenje:
pri temperaturi med +5 °C in +25 °C 12 mesecev

Informacije o odstranjevanju proizvoda: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje: Pakiranje: po 5 l 

Omejitve uporabe:

vnetljiv
Ne nanašajmo na vlažen les
Ne nanašajmo na vpojne talne obloge 
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

PRIPRAVA PODLAGE: 
Leseno površino, namenjeno obdelavi, predhodno obrusimo z granulacijo 100/120. V primeru vrste lesa iz Južne Amerike ali če želimo dobiti 
nespolzko površino, je priporočena granulacija 80/100. 
Na umazanih ali osivelih površinah lahko predhodno obdelamo površino z našim proizvodom NEW DECK (glej tehnični list). Pred nanosom 
temeljito očistimo leseno površino, ki mora biti brez prahu in krušljivih delcev.

NANOS:
Proizvod je pripravljen za uporabo. Prvi sloj premaza Pavidek enakomerno nanesemo s čopičem. Po približno 8– 12 urah lahko po potrebi 
nanesemo drugi sloj proizvoda. Prekomerna količina proizvoda lahko otežuje sušenje izdelka. Ne nanašajmo na mokre ali vlažne površine ali 
na površine, neposredno izpostavljene soncu, oziroma v najtoplejših urah dneva. V primeru nanašanja proizvoda v notranjosti poskrbimo, da je 
prostor prezračen. Za doseganje odličnega rezultata je priporočljivo, da pravkar obdelano površino zaščitimo pred dežjem za naslednjih 24 ur. 
Za redno vzdrževanje površine lahko uporabimo naše čistilno sredstvo OLIOPRO (glej tehnični list). Vedno nosimo primerno osebno varovalno 
opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.
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