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Conservant de lemn incolor pe bază de solvenţi,  pentru suprafete 
exterioare cum ar fi ferestre, usi de exterior, garduri, lambriuri etc. 
Penetrează lemnul şi oferă protecţie eficienta impotriva ciupercilor 
putrezite din lemn, a petelor albastre si a mucegaiului in conformi-
tate cu standardele europene EN 113, EN 73, EN 84 si EN 152.

     •   Protejează împotriva ciupercilor
     •   Conform standardelor europene EN 113, EN 73, EN 84 si 
           EN 152

 
CULORI
Disponibil  incolor.

AMBALARE

Cutii 750 mL 2.5L

ΑΠΟΔΟΣΗ
4 - 6 m2/L pe strat, în funcție de tipul de lemn.

CONŢINUT DE COV( compuşi organic volatile)
Valorile maxime pentru conţinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) 
pentru acest produs (categoria A/h „Grunduri de impregnare”, Tip SB):  
750 g/l. Acest produs conţine maxim 749 g/l COV (produs gata pen-
tru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 
Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, fără urme de grăsi-
mi, rasini sau lacuri vechi.

APLICARE
Se agită bine înainte de utilizare. Se aplică unul sau mai multe stra-
turi cu pensula sau trafaletul fără diluare. Nu se utilizeaza pe lemn în 
contact direct cu solul sau apa. 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 trebuie să depășească 18%.
La suprafata se usuca după 1-2 ore și poate fi reaplicat după 24 de 
ore. Dupa ce se usuca complet, aplicati lacul Diaxyl Plus sau lacul 
final Lussolac sau Marelac. Timpul de uscare depinde de condițiile 
meteorologice (umiditate și temperatură).
Curaţati rolele, periile,  petele de pe  podea, etc. cu  Brush Solvent 
T 300 şi apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizati Spray Gun           
Solvent pentru a curata pistolul de pulverizare.

CARACTERISTICI TEHNICE

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

Densitate 0,81 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

DEPOZITARE 
Timpul maxim de stocare este de 2 ani de la data de 
producție pentru o performanță completă. Cutiile 
trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscată, 
bine ventilată, protejată de lumina directă a soarelui, 
la temperaturi între 5°C  şi  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 
Conservant de lemn pe baza de solvent


