Technický list

Hydro Ceopren

EDC410-odstín

Vodou ředitelné impregnační mořidlo určené pro aplikaci na exteriérové stavebně truhlářské výrobky - palubky, ploty, pergoly,
okna a dveře. Nanáší se stříkáním, natíráním popřípadě máčením nebo oplachováním na jehličnaté dřeviny určené pro venkovní
prostředí. Materiál velmi dobře smáčí póry a výborně chrání dřevo před UV zářením.

Obsah sušiny (teoreticky):
Měrná hmotnost:
Viskozita:
Lesk:
Citlivost na mráz:
Skladování (při 15-25°C:
VOC:
TOC:

21 %
1,03 (±0,03) kg/l
47 sek. při 20 °C DIN2
viz bezpečnostní list, Gardner 60°
Ano
15 měsíců. Neskladovat při teplotě pod +5°C a nad 35°C.
0,015 kg/kg
0,010 kg/kg

Impregnační mořidlo se dodává v následujících odstínech:
borovice, rustikální dub, vlašský ořech, teak, ořech, palisandr, šedá a přírodní šedá

Metoda

Ředidlo

Viskozita
(sek. DIN4)

Stříkání HVLP
,Natírání štětcem,

Zasýchání před aplikací další vrstvy
Suché na dotek

Aplikované
množství
2
30-50 g/m
2
40-70 g/m

20 °C

50 °C

3-4 h
1h

-

V případě aplikace pouze jedné vrstvy, je impregnační mořidlo nutné přelakovat jakýmkoliv exteriérovým lazurovacím lakem ze
sortimentu Sherwin Williams.
Finální povrchové úpravy docílíte také nátěrem štětcem ve dvou vrstvách.

Výrobek je citlivý na mráz: uchovávejte při teplotě na +5°C.
Před použitím důkladně zkontrolujte a promíchejte, v případě problémů zkontaktujte technický servis Sherwin-Williams.

Podle zákona č. 350/2011 Sb. Poskytujeme informace týkající se nebezpečným materiálů. Bezpečnostní list obsahuje fakta týkající se
komponentů, primárních rozpouštědel a kyselin, které mají nebezpečný charakter. Všechny hodnoty a doporučení uvedené výše jsou jen
doporučené. Mnoho námi neovlivnitelných faktorů může mít vliv na konečný výsledek. V případě problémů nás prosím kontaktujte a my Vám je
pomůžeme vyřešit. Vyhrazujeme si právo změny uvedených specifikací.
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