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Vastagrétegű falazúr
LD-84

Sűrűn folyós, lakkgyanta alapú, fakezelő szer, látható, gyalult fafelületek színbeli kialakításá-
hoz és időjárásálló festésére.

Kiválóan alkalmas natúr fafelületek minőségileg magas értékű bevonatolására, a fa erezeté-
nek a messzemenő megtartása mellett.

Az LD-84 Vastagrétegű falazúr minden hazai puhafa fajtára alkalmas, továbbá sokféle impor-
tált faféleségre is.

Az LD-84 Vastagrétegű falazúrt tiszta, száraz és fagymentes felületre, kellő mennyiségben hord- 
juk fel.

Bel és -kültéri használatra alkalmas!

Feldolgozás előtt jól keverjük és rázzuk fel! A címkén megadott színárnyalat, csakis a csomago-
lás tartalmának az alapos és jó átkeverése után érhető el!

Szállítási csomagolás:   1,0 liter
  2,5 liter
  5,0 liter
10,0 liter

Rendelésszám: LD-84.00.0001.0 színárnyalat: színtelen
LD-84.00.0002.0 színárnyalat: mandulafenyő
LD-84.00.0003.0 színárnyalat: tölgy
LD-84.00.0004.0 színárnyalat: indiai tölgy
LD-84.00.0005.0 színárnyalat: mahagóni
LD-84.00.0006.0 színárnyalat: diófa
LD-84.00.0007.0 színárnyalat: gesztenye
LD-84.00.0008.0 színárnyalat: paliszanderfa
LD-84.00.0009.0 színárnyalat: ébenfa
LD-84.00.0010.0 színárnyalat: fenyőfa
LD-84.00.0012.0 színárnyalat: erdeifenyő

Szállítási forma: alapos felkeverés után felhasználásra kész
Fajsúly: kb. 0,89 gr/liter
VOC-EU-határérték: kat.: A/e, 500 gr/liter (2007), 400 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 500 gr/liter
Anyagszükséglet: kb. 200 ml/m²
Bevonatolási javaslat: 1-2 x-os bevonatolással
Feldolgozás: ecsettel, szórással, hengerrel, esetleg merítéssel
Száradási idő: egy pár óra elteltével porszáraz; egy éjszaka elteltével

teljesen átszáradt
Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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