Piotr Biały Szkutnictwo Tradycyjne

www.pbialy.pl
+48 506 74 30 64

Woodskin Natural Teak
Lakier/olej do drewna

OPIS PRODUKTU
Elastyczna hybryda oleju/lakieru zapewniająca naturalne krycie powierzchni drewnianych. Doskonale podkreśla strukturę
drewna.
✔

lakier o wysokiej elastyczności i mikroporowatej strukturze – pracuje razem z drewnem, a jednocześnie pozwala mu
oddychać

✔

do zastosowania z drewnem oleistym (teak, iroko)

✔

wymagane minimalne przygotowanie powierzchni, brak konieczności gruntowania

✔

wysoka odporność na działanie promieni UV, dzięki dodatkowi absorberów UV oraz HALS

✔

łatwość aplikacji, głęboka penetracja

✔

zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz

✔

delikatny, półprzezroczysty połysk z odcieniem teakowym, podkreśla strukturę drewna

DANE TECHNICZNE
Kolor

Powierzchnia
Wydajność
Gęstość

Trwałość w stanie zamkniętym
Opakowania

YVC316
Satyna
12.9 m2/l (pędzel)
0.92 kg/l
> 2 lat
750 ml
2.5 l

CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ
Czas wysychania
23ºC
Suche w dotyku

4h

Suche, utwardzone

24 h
Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)
23ºC

Woodskin

24 h

INSTRUKCJA UŻYCIA
Przygotowanie powierzchni

DREWNO LAKIEROWANE UPRZEDNIO INTERNATIONAL WOODSKIN LUB SIKKENS CETOL
MARINE:
Przemyć delikatnym detergentem, lekko zmatowić powierzchnię, zmyć wodą, wysuszyć
DREWNO LAKIEROWANE UPRZEDNIO INNYMI ŚRODKAMI:
Usunąć wszystkie warstwy lakieru, dalej postępować jak z surowym drewnem
DREWNO SUROWE/SKLEJKA (NIE LAKIEROWANE):
Zasadniczo nie wymaga się żadnych zabiegów przygotowujących, poza odpyleniem. Aby
uzyskać najwyższy efekt końcowy warto przeszlifować powierzchnię zaczynając od
papieru o gradacji 100, kończąc na 320

Malowanie:

PĘDZEL:
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Zaleca się nakładanie przy pomocy pędzla. Zarówno wałek, jak i natrysk nie są zalecane.
Lakier nie wymaga rozcieńczania, gruntowania, ani szlifowania pomiędzy warstwami.
Zachować 24 godzinny okres wysychania pomiędzy warstwami. Należy nanieść minimum
3 warstwy

Ważne:

Nie malować w pełnym słońcu
Nie malować wprost z puszki. Pozostawianie otwartej puszki znacząco skraca czas
przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.
Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom
wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić lakierowanie
Lakier do użytku zewnętrznego, powyżej linii wodnej oraz wewnętrznego

Temperatury:
Inne:

Zakres temperatur użycia lakieru Woodskin - 15-25ºC
Przed użyciem wstrząsnąć
Metody nakładania: pędzel
Rozpuszczalnik (czyszczenie): pędzel – Thinner no 1

Uwaga: tłumaczenie zawiera najbardziej potrzebne szkutnikowi informacje. W sprawie pełnej informacji technicznej, środowiskowej oraz
bezpieczeństwa proszę skorzystać z oryginalnych kart technicznych na www.yachtpaint.com

