TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
1. NÁZEV VÝROBKU

XYLADECOR AQUA
2. POPIS VÝROBKU
Silnovrstvá lazura na dřevo v exteriéru a interiéru. Ideální pro použití na okna a dveře.
3. OBLAST POUŽITÍ
Silnovrstvá lazura pro dřevo v exteriéru a interiéru. Ideální pro okna, dveře, obklady fasád,
ploty, zahradní domky, zahradní nábytek, pergoly, přístřešky pro auta, atd. Vhodná i pro
dřevěné obložení, trámy a podhledy v interiéru.
4. ODSTÍNY
8 barevných odstínů + bezbarvý
bezbarvý, borovice, jasan, cedr, sosna, týk, antický týk, mahagon, palisandr
5. SLOŽENÍ
Akrylátová disperze, anorganické a organické pigmenty, voda, glykoly, aditiva, konzervační
prostředky.
6.













VLASTNOSTI
Trvale elastická
Tvořící film
Neslepující se
Hedvábně lesklá
Propusná pro vodní páry
Zdůrazňuje kresbu dřeva
Snadno se zpracovává
Mírný zápach – po zaschnutí bez zápachu
Barevné odstíny jsou navzájem mísitelné
Vodoodpudivá
Barevně stálá

7. PŘÍPRAVA POVRCHU
Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Staré nátěry nebo popraskané silnovrstvé lazury
odstranit. Neporušené lazurované dřevěné plochy lehce přebrousit. U neošetřeného dřeva
z jehličnanů provést za účelem ochrany proti zamodralosti a sjednocení savosti, základní nátěr
pomocí výrobku Xyladecor Xylamon impregnační základ. Doporučuje se provést zkušební nátěr
na skrytém místě.
8. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ
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Produkt Xyladecor Aqua je dodáván ve stavu připraveném k použití. Obsah obalové nádoby
dobře protřepejte nebo promíchejte. Aplikujte při teplotách mezi +5 a +30C pomocí měkkého
plochého štětce, plynule natírejte ve směru kresby dřeva, např. u tvarového dřeva prkno za
prknem.
I při zpracovávání produktů s nízkou úrovní škodlivin musí být dodržována obvyklá
bezpečnostní opatření. Produkt nenanášejte stříkáním. Produktem neošetřujte dřevo v přímém
kontaktu s potravinami a krmivy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při broušení nevdechujte
prach, používejte masku proti prachu. Používejte vhodný ochranný oděv. Zamezte potřísnění
kůže a vniknutí do očí. Při vniknutí do oka nebo potřísnění kůže ihned důkladně vyplachujte,
resp. oplachujte vodou (při vniknutí do oka vyhledejte lékařskou pomoc). Během práce a po
jejím skončení zajistěte dobré větrání.
9. VYDATNOST
1 litr vystačí na 13 m2 hoblovaného dřeva
10. BALENÍ
0,75 litru, 2,5 litru
11. DOBA SCHNUTÍ
Za normálních povětrnostních podmínek (20C / 65% rel. vlhkost vzduchu) suché přibližně za
5 hodin.
12. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ
Vodou a mýdlem. Zbytky po vyčištění řádně zlikvidujte.
13. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY
Produkt chraňte před mrazem a skladujte jen v originálních obalových nádobách při teplotách
ne nižších než +5C, resp. ne vyšších než +30C.
14. DISTRIBUTOR:

ICI Paints CZ, s.r.o.
Matěchova 3, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

15. DATUM VYDÁNÍ:

květen 2007

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a
řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.
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