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Sadolin classic Impregnat
Akacja 5L
Cena

94,90 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Sadolin

Opis produktu
Sadolin classic Impregnat powłokotwórczy do drewna
Sadolin Classic HP impregnat powłokotwórczy to nowoczesny, głęboko penetrujący impregnat, przeznaczony do stosowania na zewnątrz, do
ochronno-dekoracyjnego malowania drewna niemającego bezpośredniego kontaktu z glebą lub wodą powierzchniową.

-doskonałe zabezpieczenie drewna przed
czynnikami atmosferycznymi
-ochrona przed grzybami powodującymi siniznę drewna
-wysoka zawartość żywic trwałość zabezpieczenia do 6 lat
Polecany jest w szczególności do płotów, altanek, pergoli, fasad drewnianych, drewnianej architektury ogrodowej oraz innych zewnętrznych
powierzchni drewnianych z drewna gładkiego, heblowanego oraz szorstkiego.

Paleta kolorów
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Przygotowanie powierzchni
Przygotowanie podłoża:
podłoża do malowania musza być - suche, - czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń kurzu,
piasku, plam, nalotów organicznych itp.) - zdrowe w przypadku występowania zniszczeń
biologicznych usuń skażone drewno, następnie wypełnij ubytki i pęknięcia odpowiednią
masą szpachlową do drewna, wyrównaj i przeszlifuj, - wilgotność impregnowanego drewna
nie powinna przekraczać 15%.
podłoża poddawane renowacji: - usuń dokładnie stare powłoki farb, lakierów lub
lakierobejc do surowego drewna. Powierzchnie wcześniej malowane impregnatami należy
przeszlifować papierem ściernym w celu usunięcia luźnych powłok i wyrównania koloru.
Malowanie:
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warunki malowania - temperatura otoczenia powinna być pomiędzy +100 C a +300 C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 70%, - nie malować w wilgotnych
warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w
upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze. parametrymalowania nawierzchniowego:
- nie rozcieńczaj impregnatu przed użyciem,
- aplikuj wyłącznie przy pomocy pędzla w ilościach 200-250ml/m2 ,
- nakładaj 2-3 warstwy (w zależności i od chłonności drewna i od zastosowania uprzedni
impregnatu technicznego Sadolin Base), w odstępie 14-24 godzin od naniesienia
poprzedniej warstwy,
- rozprowadzaj dokładnie i rõwnomiernie wzdłuż słojów drewna,
- w przypadku malowania drewna heblowanego, po 5-10 minutach od nałożenia warstwy
preparatu, zaleca się delikatne przetarcie malowanej powierzchni suchym pędzlem celem
rozprowadzenia nadmiaru impregnatu,
- przed nałożeniem kolejnej warstwy, jeśli podniosą się włõkna drewna, powłokę należy
przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i dobrze odpylić.

Wydajność
Wydajność: do 14 m²/L przy jednokrotnym malowaniu.
Zalecana Ilość warstw: 2-3
Producent: AkzoNobel
Stopień połysku: mat
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