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Εμποτίζει, προστατεύει διαρκώς και διακοσμεί όλες τις ξύλινες βεράντες και ντεκ. Εύκολη και οικονομική
εφαρμογή: απευθείας σε νέο ξύλο χωρίς προηγούμενη 6μηνη φυσική γήρανση του, δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2 στρώσεις είναι αρκετές για ένα αποτέλεσμα ανθεκτικό στον χρόνο.
Για όλα τα είδη: εξωτικά ξύλα, ευρωπαϊκή ξυλεία (σκληρό ξύλο, μαλακό ρητινούχο ξύλο ή άλλο μαλακό ξύλο),
εμποτισμένη ξυλεία
Για ξύλινες βεράντες, ντεκ και περιβάλλον χώρος πισινών κτλ..
Ειδικά για Εξωτερική χρήση

§
§
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ΒΗΜΑ

1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

§ Νέο Εξωτικό ξύλο: Απολιπάνετε με ένα πανί εμποτισμένο σε ασετόν.
§ Παλαιό ακατέργαστο ξύλο, λεκιασμένο ή γκριζαρισμένο: καθαρίστε χρησιμοποιώντας το
καθαριστικό για γκριζαρισμένα ξύλα Dégriseur Bois της SynFlor.
§ Παλαιά φινιρίσματα (παλαιά χρώματα, βερνίκια ...): τρίψτε με γυαλόχαρτο 40, 60 και στη
συνέχεια 100 ή αφαιρέστε τα παλαιά υποστρώματα με το διαβρωτικό Décapant της Syn]lor.
§ Εφαρμόστε εάν είναι απαραίτητο, μία στρώση κατάλληλου κατά των ξυλοφάγων εντόμων
προϊόντος επεξεργασίας ξύλου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

‘Ενα ελαφρύ τρίψιμο (γυαλόχαρτο 80-100), πριν την εφαρμογή, σε όλες τις επιφάνειες, θα ανοίξει
τους πόρους και θα διευκολύνει τη διείσδυση.

ΒΗΜΑ
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
§ Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην αραιώνετε.
§ Εφαρμόστε μια 1η λεπτή στρώση προς την κατεύθυνση των ινών ξύλου (εμποτίστε καλά τα
αυλάκια, αρμούς και άκρα).
§ Αφήστε να διεισδύσει 20 έως 30 λεπτά.
§ Εφαρμόστε τη 2η λεπτή στρώση μόλις το ξύλο χάσει την "υγρή" του εμφάνιση. Μαζέψτε με το
πινέλο τυχόν υπερβάλλον προϊόν για να αποφύγετε ίχνη σταλάξεων ή γυαλάδων στην
επιφάνεια.
§ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ
§ Οι επιφάνειες δίνονται σε χρήση 12 ώρες μετά την εφαρμογή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
§

ΒΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

DECKING OIL ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SATURATEUR ULTRA PROTECT

§

Μόλις η επιφάνεια του ξύλου αρχίζει να ξανοίγει φυσικά από τις καιρικές συνθήκες και την
υπεριώδη ακτινοβολία, εφαρμόστε το Decking oil νερού Υψηλής προστασίας SynFlor
απευθείας στις ξανοιγμένες περιοχές.
Σε περίπτωση καθυστερημένης συντήρησης, καθαρίστε πρώτα με το καθαριστικό για
γκριζαρισμένα ξύλα Dégriseur Bois της SynFlor.
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1,02 (± 0,03)

ΣΥΣΤΑΣΗ

Υγρό ρευστό

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)

Μεταξύ στρώσεων : 20’ με 30’ λεπτά
Σε χρήση : 12 ώρες

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-12m2/L ανά στρώση

ΟΨΗ

Ματ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
& ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

§

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)
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Μην εφαρμόζεται εκ των προτέρων βαφές ξύλου ή βερνίκι εμποτισμού. Μην εφαρμόζεται
πάνω από φρεσκοπερασμένο άλλο Decking oil .
Βεβαιωθείτε ότι το ξύλο είναι στεγνό: τουλάχιστον 2-3 ημέρες καλός καιρός πριν από την
εφαρμογή και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος βροχής μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή
της 2ης στρώσης.
Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά
Να φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας
www.syn]lor.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Οι παρεχόμενες πληροφορίες δίνονται μόνο για ενημέρωση. Δεν μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση από
μέρους μας ούτε να αναλάβουν την ευθύνη μας κατά τη χρήση των προϊόντων μας. Αυτό το φύλλο τεχνικών
δεδομένων ακυρώνει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

