
TEMAD CO S.R.L. 
Braşov, 500053, România, Şoseaua Cristianului nr. 12 

Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
 office@temad.ro, www.temad.ro

www.vitex.ro

Un amestec de uleiuri naturale modificate, combinate cu ceară. 
Poate fi folosit pentru a împrospăta şi conserva suprafeţele de lemn 
de tec, arin roşu, lemn de trandafir, mahon, etc. precum şi orice alt tip 
de lemn neprelucrat.
Este adecvat pentru utilizare în interior şi exterior. Pătrunde adânc 
prin porii lemnului, fără a crea o peliculă. Este rezistent la apă şi pune 
în valoare frumuseţea naturală a lemnului. Are o rezistenţă sporită în 
condiţii meteorologice extreme şi asigură protecţie împotriva vier-
milor şi ciupercilor care se dezvoltă în lemn.

     •    Amestec de uleiuri naturale modificate combinate cu ceară
     •    Împrospătează, conservă şi protejează lemnul de razele 
          soarelui şi umiditate

CULORI
Disponibil incolor.

AMBALARE

Incolor 750 mL

ACOPERIRE
14 - 16 m2/L per strat pe suprafeţe pregătite corespunzător.  

CONŢINUT DE COV( compuşi organici volatili)
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 450 g/l COV (produs gata pen-
tru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFEŢEI
Suprafeţele trebuie sa fie curate, uscate și fără praf, grăsime, resturi 
sau vopsea exfoliată.

APLICARE
Se amestecă bine înainte de utilizare Aplicați un strat cu pensula sau 
cu o bucată de pânză, fără diluare. Ștergeţi excesul de produs după 5 
minute, cu o cârpă uscată. Aplicați un al doilea strat pe lemn dur sau 
atunci când lemnul este expus la condiții meteorologice nefavorabi-
le A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate 
relativă peste 80%
Este uscat la atingere după 2-3 ore și poate  fi reaplicat după 2 zile. 
Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și 
temperatură).
Role curate, perii, pete de  pe podea, etc. se curaţă cu Diluant Pentru 
Pensula T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent.

CARACTERISTICI TEHNICE

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

Densitate 0,85 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811) 

DEPOZITARE
Cutiile trebuie să fie depozitate într-o zonă rece, 
uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a 
soarelui, la temperaturi între 5°C - 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.       
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