TECHNICKÝ LIST
XYLADECOR FRESH

Vysoká efektivita
Na tvrdé i mäkké drevo

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Popis výrobku

Xyladecor Fresh obnovuje šedej, zvetrané drevo späť na pôvodnú farbu. Funguje za 15 minút.
Ideálny pre ošetrenie nábytku znečisteného olejom alebo škvrnami. Ideálne pre drevený
záhradný nábytok, vonkajšie podlahy a drevené palubovky. Pre dôkladné oživenie všetkého
dreveného nábytku, upraveného i neupraveného.


Vlastnosti
náterového filmu

Teoretická
výdatnosť
Počet vrstiev
Zasychanie
Farebné odtiene
Balenie
VOC
Základní zloženie

Výsledný vzhľad:
Oživenie pôvodnej farby ošetrovaného podkladu
Určenie:
Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
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16 m /L

1 – 2 vrstvy
48 hodín
Bezfarebný
750 ml
Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o
produktoch.
Nepodlieha žadné katogórie VOC
Kyselina šťaveľová, glykol, voda.
Zoznam zložiek: viď naše webové stránky
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Hustota

1,07 g/cm

Riedidlo

Neriedi sa.
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Doba použiteľnosti
Certifikáty

2 roky od dátumu výroby.
Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

POUŽITIE VÝROBKU

Príprava výrobku

Xyladecor Fresh je ihneď pripravený na použitie. Nepridávajte cudzie komponenty, nerieďte.

Príprava podkladu

Mäkkým štetcom alebo mäkkou kefou odstráňte z nábytku voľný prach a nečistoty

Natieranie

Čistenie
maliarskeho
náradia

Xyladecor Fresh nepoužívajte na priamom slnku.
Pred použitím dôkladne premiešajte. Použite vhodné ochranné rukavice. Nanášajte štetcom.
Ihneď po aplikácii mokrý povrch očistite tvrdší kefou alebo drsnú zinku. Nechajte účinkovať
maximálne 15 minút. Umyte väčším množstvom vody a nechajte vyschnúť.
Voda s detergentom.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Skladovanie a
preprava

Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 24
mesiacov od dátumu uvedeného na obalu. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom.
Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C.
Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.

Bezpečnostné
zásady

Doplnkové
informácie

Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá
za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto
informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického
listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad
bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a
používania produktu.
V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.
Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia.
S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814
558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 01 Bratislava,
Infolinka: +421 263 814 558
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