NAZWA HANDLOWA

GOLDEN CHRON IMPREGNAT

NAZWA WG NORMY

GOLDEN CHRON IMPREGNAT

OPIS PRODUKTU

GOLDEN CHRON - jest nowoczesnym ochronno – dekoracyjnym impregnatem
do malowania surowego drewna i materiałów drewnopodobnych w celu ich
ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych i biologicznych.

ZASTOSOWANIE

Zalecany jest do malowania zewnętrznych i wewnętrznych elementów
stolarki budowlanej, krokwi, więźb, podbitek, płotów, altan, itp., nadając
malowanemu drewnu dekoracyjny wygląd. Bezbarwny odcień zalecany jest
głównie do malowania w środowisku wewnętrznym lub na zewnątrz jako
podkład pod inne odcienie.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem oraz w trakcie malowania zawartość puszki co
pewien czas dokładnie wymieszać od dna aby uzyskać jednolity kolor na
całej malowanej powierzchni. Nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskowo
w dwóch warstwach, w odstępach 24 godzin, w temperaturze otoczenia min
+5 oC. Lakier należy wcierać pędzlem w malowaną powierzchnię dopóki
całkowicie nie wsiąknie. Dodatkowo w celu nadania połysku można pomalować
trzecią warstwę bez wcierania. Trzecia warstwa schnie dłużej od poprzednich.

WYDAJNOŚĆ

KOLOR

OPAKOWANIE

Wydajność 8-10 m2 z litra przy jednokrotnym malowaniu.

bezbarwny, orzech, palisander, teak, sipo, sosna, mahoń

0,75 litra; 4 litry; 9 litrów;

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

GOLDEN CHRON nie jest przeznaczony do malowania powierzchni
będących w bezpośrednim kontakcie z art. spożywczymi, pitną wodą oraz
do malowania zabawek i mebli dla dzieci. Stosować w miejscu przewiewnym
lub w pomieszczeniach intensywnie wietrzonych. Wietrzenie pomieszczeń
należy kontynuować do zaniku specyficznego zapachu. W tym czasie
w pomieszczeniach nie powinny przebywać dzieci, kobiety ciężarne
oraz osoby chore i w podeszłym wieku. Podczas malowania należy nosić
odzież roboczą, rękawice i okulary ochronne, a przy stosowaniu metody
natryskowej również maskę chroniącą drogi oddechowe.
OSTRZEŻENIE: GOLDEN CHRON to ciecz łatwopalna, należąca do II klasy
niebezpieczeństwa według CzNP 650201. Nie miesza się z wodą. Gasić pianą lub
proszkiem. Oznakowanie zgodne z ustawą nr 157/98 Dz.U. w rozumieniu ustawy

TRANSPORT
I PRZECHOWYWANIE
OKRES GWARANCJI

Przechowywać w temperaturze do + 25oC.

24 miesięce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

