Decking Stain
Vodou ředitelná lazura na podlahy

CHARAKTERISTIKA

ŘEDIDLO

Decking Stain je vysoko kvalitní vodou ředitelná lazura speciálně určená
na dlouhodobou ochranu neošetřených jako i již natíraných dřevěných
podlah proti povětrnostním vlivům v exteriéru. Obsahuje přírodní vosk,
který vytváří vodoodpudivý povrch odolný vůči praskání a olupování.
Nátěr zabarvuje dřevo a poskytuje tvrdý matný povrch s dlouholetou
ochranou před plísněmi a houbami.

Neředí se.

APLIKACE
Nátěr před aplikací důkladně promíchejte. Aplikujte
rovnoměrně štětcem ve směru vláken a věnujte pozornost
kresbám příčného řezu. Na dřevo ošetřené průsvitným
napouštědlem aplikujte dva nátěry. Na následné úpravy
bude postačovat jeden nátěr. Každý rok v místech
extrémního namáhání doporučujeme provést nátěr
v jedné vrstvě. Neaplikujte při teplotě pod 10°C.
Upozornění: Výsledný odstín dřeva závisí od původní
barvy dřeva a od počtů nátěrů.

POUŽITÍ
Je určená na dřevěné podlahy a terasy v exteriéru.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být před aplikací čistý, suchý a zbavený nečistot. Hlavičky
hřebíků nebo skrutek musí být dobře zatlučené do dřeva a přetřené
vhodným tmelem na dřevo. Nové nebo neošetřené dřevo ošetřete
vhodným transparentním napouštědlem na dřevo. Z už lakovaného
dřevěného povrchu odstraňte vrstvy starých nátěrů nebo laků
odstraňovačem starých nátěrů podle návodu uvedeném na obalu.
Následně pokračujte jako při novém dřevě.

ŠKÁLA BAREV
Rich Teak ( Tmavý teak), Chestnut Brown (Kaštanová hneď), Natural Oak
(Přírodní dub), Spanish Cedar (Španělský cedr).

VYDATNOST

Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých
pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte teplou
vodou a saponátem ihned po skončení prací a důkladně
opláchněte.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým
množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem.
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

OBSAH VOC

Průměrně 12 m² z 1 litru barvy v závislosti na savosti a typu
povrchu.

Nízký obsah VOC (těkavých organických látek) 0.3 – 7.99 %
A/e, max. prahová hodnota obsahu VOC je 130 g/l (2010); tento výrobek
obsahuje max. 10 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

DOBA SCHNUTÍ
Nátěr je suchý na dotek za 1 - 2 hodiny. Nanášení další
vrstvy za 4 hodiny.
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Hustota výrobku: 1,01 – 1,04 kg/dm³

BALENÍ (L)

hod

2,5

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo zdrojů tepla
a přímého slunečného záření. Po použití obal důkladně uzavřete
a uložte nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku
produktu.
Zbytky výrobku: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
číslem 08 01 11.
Obaly čisté: 0 15 01 04 Kovové obaly.
Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.
CHRAŇTE PŘED MRAZEM.

Výrobce:
PPG Architectural Coatings UK Limited
Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Velká Británie
www.johnstonestrade.com

Distributor v CZ:
TRIGA COLOR, a.s.
Janáčkova 333, Tišnov, Česká republika
Tel.:+420 532 193 911
www.johnstones.cz

PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELÉ
Na vyžádaní
je k dispozici
Bezpečnostní list.

