S160-NL

S71051 TEAK LIFE PROTETTIVO

Klaar voor gebruik

1-2U bij 20°C

Met kwast

Met roller

Beschrijving
Beschermende impregneer olie voor waardevolle hout soorten. Voor het beschermen en behoud van kostbare
houtsoorten die worden gebruikt in de jacht bouw. Het beschermd hout voor lange tijd dankzij de hoge penetratie
vermogen waardoor de houtnerf en tekening behouden blijft. Het wordt speciaal aan bevolen voor boten en jacht
dekken.

KleurColour
Stroo geel

Eigenschappen

·

Hoge bescheringskracht.

Ondergrond voorbehandeling
Nieuw hout
Reinigen en licht aanschuren met P 320
Oud hout
Voor de behandeling met dit product kan een behandeling met: Teak leven detergente (wasmiddel) en sbiacante
(bleken) noodzakelijk zijn

In de zomer is het aan te bevelen bij slijtage plekken de behandeling te herhalen.
Voor verdere details over dit product compatiliteit overleg met uw leverancier of het technische data sheet.
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Verwerking
Met kwast of Roller.

Mengverhouding
Klaar voor gebruik; indien noodzakelijk verdunnen met verdunning S70020 DILUENTE 277.

Aantal ladgen: 1-2 (Op oud hout herhaal de behandeling zoals aangegeven , elke laag moet 1-2 uur drogen, totdat het
gewenste resultaat behaald is).

Drogen

Schuren na
Overlakken na

10°C
14 dagen
min. 48 u max. 72 u

20°C
7 dagen
min. 24 u max. 36 u

35°C
72 u
min 12 u max. 18 u
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Alle informatie hier opgenomen is het resultaat van zorgvuldig gecontroleerde testen en ervaringen en up-to-date kennis. Deze informatie is slechts een
leidraad, zodat het bedrijf niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor verdere resultaten. Verder kan deze informatie niet worden gebruikt als
betwisting met betrekking tot het gebruik van het beschreven product. Dit is te wijten aan het feit dat gebruiksomstandigheden niet onder controle hebben
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