MOORWOOD PENETRATING CLEAR
WOOD FINISH & PRESERVATIVE / 088
Качества

Описание

1.Водоустойчивост.
2.Устойчивост на плесени.
3.Проникващото действие намалява издуването и
напукването на дървото.
4.Да не се оцветява или смесва, с който и да е от другите
продукти.

Фенолова смола, съдържаща ленено семе и рицинов
екстракт, която прониква дълбоко в ненасмолената
повърхност на дървото. Удължава новия вид на дървото и
подсилва топлия му естествен цвят. Полага се върху нови
или умерено ерозирали дървени изделия като рамки за
прозорци, перила, врати.

ЦВЕТОВЕ: Безцветен.
ТОКСИЧНОСТ: Формулиран без олово и живак.
БЛЯСЪК: Слабо гланциран

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА
Устойчивост на изтъркване - Добра устойчивост на
изтъркване.
Устойчивост на времеви условия - Отлична устойчивост
на атмосферни влияния.
Устойчивост на разтваряне - Добра устойчивост на
разтворители и на алкохоли. Чувствителен към ароматни
въглеводороди и други силни разтворители.

Водоустойчивост - Добра устойчивост на дъжд и
кондензация.
Разходна норма - 10-15 кв.м./л. зависимост от
шупливостта.
Време на съхнене при 20 °С - 24 часа.
Разреждане: Не се разрежда.
Апликиране : Четка, валяк, пръскане с пистолет.

Подготовка на повърхността

Нанасяне

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без
замърсявания, плесен, масла или грес. Отстранете
напълно стари или лошо поставени лак или боя, за да се
разкрие ново дърво.Повърхностите, както новите, така и
предишно боядисваните, трябва да се изшкурят напълно.
Отстранете праха от новите или почистени със шкурка
повърхности. Тропически дървен материал се избърсва с
азотен разредител , за да се отстранят смолите, които
могат да удължат времето за съхнене. Ако има плесени, те
се почистват с универсален анти-плесенен препарат,
съгласно инструкциите на производителя.

Разбъркайте боята добре преди и по време на употреба.
Нанесете с валяк, четка или пистолет. Ако първият слой се
абсорбира бързо, веднага трябва да се постави втори. Не
позволявайте 088 Moorwood да изсъхне между
нанасянията - това ще доведе до неравномерен гланц.
Нанасянето “мокро върху мокро” ще съхне между 24 и 48
часа при добри условия на съхнене. Съхненето се
удължава при хладно и влажно време.

Предпазни мерки
• Да се пази от нагряване и открит огън;
• Да се избягва вдишването на изпарения;
• Контакт с кожата - измийте добре кожата си с вода и
сапун;
• Контакт с очите - третирайте веднага с вода; потърсете
медицинска помощ;
• При поглъщане - веднага потърсете медицинска помощ и
покажете етикета;
• За повече информация - вижте Инструкциите за
безопасност към продукта;
• Да се използува само при оси¬гурена подходяща
вентилация;
• Да се пази от деца.
Опаковка и съхранение
Разфасовка: четвърт; галон.
Точка на възпламеняване: възпламеним.
Съхранение: БОИ; възпламенима течност.
www.benjaminmoore.bg
Euro Asia Co, Bulgaria, Phone: +359 886 271511

