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Lac poliuretanic  de penetrare pe baza de apa protector si decorativ 
pentru suprafețe din lemn de interior si exterior. Datorita formulei 
sale speciale previne în mod eficient dezvoltarea mucegaiului și a 
ciupercilor. Pătrunde prin porii lemnului formand o peliculă subțire, 
permițându-i în același timp să respire. Datorita elasticitatii sale ur-
mează contracția lemnului și îl protejează de umiditate și de radiații 
UV.

     •  Lacuri poliuretanice de penetrare decorativa
     •  Protejează împotriva umezelii și a radiațiilor UV
 
CULORI
Disponibil incolor și în 11 nuanțe.

AMBALARE

Cutii  750 mL

RATA DE ACOPERIRE
12 - 16 m2/L pe strat, în funcție de tipul de lemn.

CONŢINUT DE COV( compuşi organici volatili)
Valorile maxime pentru conţinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) 
pentru acest produs (categoria A/f „Grunduri de impregnare de interi-
or si exterior”, Tip WB):  130 g/l . Acest produs conţine maxim 129 g/l 
COV (produs gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, fără urme de grăsi-
mi, rasini sau lacuri vechi. Pe suprafețele noi din lemn se aplică con-
servant Diaxyl pe baza de apa incolor sau Diaxyl Extra pentru pro-
tecția împotriva mucegaiului și a insectelor.

APLICARE
Se agită bine înainte de utilizare și se repetă, ocazional, în timpul 
aplicării. Se aplică unul sau mai multe straturi cu pensula, trafaletul 
sau cu pistol de pulverizare fără diluare. Nu se aplica la temperaturi 
sub 5°C, peste 35°C și/sau la o umiditate relativă de peste 80%, sau în 
cazul în care umiditatea lemnului depaseste 18%.
Se usuca la suprafata după 2-3 ore și poate fi reaplicat după 24 de 
ore. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umid-
itate și temperatură). Culoarea finală a suprafeței de lemn depinde 
în mare măsură de culoarea sa naturala și de absorbție, precum și 
numărul de straturi aplicate de Diaxyl Plus  pe baza de apa.
Uneltele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este 
necesar, cu apă și săpun sau detergent.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate 20 - 40 sec (FORD CUP#4, 25οC)

Densitate 1,04 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

DEPOZITARE 
Cutiile trebuie sa fi tinute închise într-o zonă rece, 
uscata, bine ventilata, protejaat de lumina directă a 
soarelui, la temperaturi cuprinse între 5 - 38°C.

SFATURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe 
instrucţiuni-precauţii consultaţi Fişa Tehnică a produ-
sului.

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 Plus
Lac de penetrare a lemnului pe baza de apa


