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VERNIS Poliuretanowy Wysoka
Odporność 2,5 l Bezbarwny
Cena

186,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Poliuretanowy lakier o wysokiej odporności.

Poliuretanowy Lakier VERNIS BEZBARWNY 2,5 l

OPIS

Bezbarwny, ochronny i dekoracyjny lakier do każdego drewna, do stosowania wewnętrznego, wzbogacony poliuretanem, odporny na ścieranie i wilgoć.

wygenerowano w programie shopGold

Drewno Na Wierzchu - Akro-Bud
ul. Długa 33 Showroom
32-083 Szczyglice
tel. 12 636 77 94
tel. 882 018 962

WŁAŚCIWOŚCI

Zdobi i zabezpiecza przed wodą. Chroni i odsłania naturalne piękno drewna.
Idealnie zabezpiecza przed ścieraniem, zarysowaniami, wodą.
Zapewnia optymalną ochronę powierzchni.
Łatwy do stosowania- nakładania i rozprowadzania. Piękne dekoracyjne wykończenie.
Może być stosowany na stary, czysty, dobrze przylegający i szorstki lakier
Nie zapowietrza się i nie łuszczy. Nadaje się do mycia.
Dostępny jako mat, półmat lub połysk.
Bezbarwny, Chroni naturalny kolor drewna.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Wyłącznie do stosowania wewnętrznego.
Chroni i zdobi ramy drzwiowe i okienne, panele, meble drzwi, blaty stołowe, kuchnie, poręcze.
Do nowego lub poprzednio lakierowanego drewna, z wyjątkiem typów drewna zawierających antyutleniacze (np. Iroko).

PORADY SPECJALISTÓW

Zaleca się używanie wałków z krótkim włosem.
Aby wypełnić niedoskonałości małych powierzchni:
Nałóż warstwę rozcieńczonego Vernis. Pozostaw do wyschnięcia.
Nałóż warstwę szpachlówki. Delikatnie wyszlifuj po wyschnięciu. Odkurz.
Zakończ warstwą Vernis. Powtórz zabieg, jeśli to konieczne.
Nałóż Linitop Vernis w kierunku włókien drewna. Nakładaj warstwy w naprzemiennych kierunkach i przeszlifuj je.
Ciemny podkład przed wierzchnią warstwą:
Nałóż warstwę Linitop Prim & Finish.
Po wyschnięciu i bez szlifowania, wykończ dwiema warstwami Vernis i szlifuj między warstwami.
Dla optymalnego wykończenia zaokrąglij krawędzie drewna przez szlifowanie ręczne. Odkurz.
Zwróć szczególną uwagę na zarysowania i odpryski.
Podczas nakładania natryskiem, wyrównaj powierzchnię pędzlem lub wałkiem aby uniknąć zacieków i wzmocnić wchłanianie.
Na pierwszą warstwę dodaj White spirit od 5 do 10%, tak samo podczas nakładania pistoletem.

Wydajność: 18 m2/l
Narzędzia do nakładania: pędzel, wałek z krótkim włosiem, pistolet
Temperatura nakładania: +10°C do +25°C
Przyczepność kurzu: 5 godzin
Nakładanie kolejnej warstwy: 24 godziny
Czyszczenie narzędzi: white spirit
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Dostępne opakowania: 0,25 l - 0,75 l - 2,5 l

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Vernis: Połysk , Satyna , Mat
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