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Baiț, pe bază de solvent, Protector-Decorativ, cu o excelentă capaci-
tate de penetrare, pentru suprafețe interioare și exterioare din lemn. 
Datorită formulei sale speciale, oferă protecție eficientă împotriva 
sfredelușului lemnului și a fungusului. Scoate în evidență structura 
lemnului și frumusețea lui naturală. Pătrunde adânc în porii de lemn, 
asigurând o protecție deplină împotriva umezelii și împotriva ra-
diațiilor ultraviolete. 

     •  Protejează și decorează 
     •  Scoate în evidență frumusețea naturală a lemnului 
     •  Disponibil în 11 culori gata preparate 
 
NUANȚE DISPONIBILE 
Disponibil în 11 culori gata preparate.

AMBALAJE DISPONIBILE

Cutii 750 mL 2.5L

ACOPERIRE
12-16 m2/L per strat în funcție de tipul de lemn.

CONȚINUTUL DE COV (Compuși Organici Volatili) 
Valorile limită de emisie pentru COV impuse de UE (Directiva 
2004/42/CE) pentru acest produs (categoria A/f „Impregnanți protec-
tori și decorativi care nu produc peliculă”, Tip SBA): 700 g/L. Acest pro-
dus conține maximum 699 g/L COV (produs gata de folosit).

GHID DE PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR  
Toate suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, și fără pete de 
murdărie, praf, ulei, grăsimi, lacuri anterioare. Pe suprafețele noi, din 
lemn, aplicați Conservantul de lemn Diaxyl incolor, sau Diaxyl Extra 
pentru a proteja împotriva sfredelușului lemnului și a insectelor. 

APLICARE
Înainte de aplicare, baițul trebuie amestecat bine iar, în timpul 
aplicării, baițul trebuie amestecat periodic. Aplicați una sau mai 
multe straturi cu pensula, trafaletul sau cu pistolul de vopsit fără a 
dilua. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umid-
itate relativă peste 80% sau atunci când conținutul de umiditate al 
lemnului depășește 18%. La suprafață se usucă după 2-3 ore și poate 
fi reaplicat după 8-10 ore. După ce se usucă complet, am putea apli-
ca, ca și lac final, Lussolac sau Marelac. Timpul de uscare depinde de 
condițiile meteorologice (umiditate și temperatură). Culoarea finală 
a suprafeței de lemn depinde, în mare măsură, de culoarea naturală a 
lemnului, absorția, precum și de numărul de straturi de Diaxyl Decor 
aplicate. 
Curățați pensulele, trafaletele, petele de pe podea, etc cu ajutorul 
soluției Brush Solvent T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. 
Utilizați Spray Gun Solvent T 350 pentru a curăța pistoalele de pul-
verizare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Vâscozitate 15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25οC)

Densitate 0,83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

DEPOZITARE  
Cutiile trebuie depozitate într-un loc răcoros, uscat, 
bine ventilat, protejat de lumina solară directă, la 
temperaturi cuprinse între 5 – 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ
Citiți eticheta înainte de folosință. Pentru detalii 
suplimentare – precauții, vă rugăm să consultați Fișa 
tehnică de securitate. 

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații 
amănunțite și pe experiența practică. Departamen-
tul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dis-
poziție pentru informații suplimentare legate de folo-
sirea produselor.

Diaxyl Décor 
Baiț pe bază de solvent 


