Удтекс
Wood Tex Acrylic Paint

Описание на продукта
Удтекс Wood Tex Acrylic Paint осигурява еластична и много силна повърхност, която
държи блясък и цвят за много дълго време. Издържа на почистване с макс високо
налягане. от 80-бара и минимум 30 см разстояние. Потиска мухъл и растеж на
плесени на боядисаната повърхност.
Могат да се използва за дървени
помещения.

и минерални повърхности , като стени в мокри

Особено подходяща за мокри помещения баня, кухня и около басейни.

· Бързо съхнене и здрава повърхност
· Добър блясък и устойчив цвят
· Издържа на почистване под високо налягане
прилагане на продукта
Удтекс / Wood Tex Acrylic Paint е част от системата "Wood Tex" и се използва като
финиш слои на нови или вече боядисани повърхности , включително и вакуумимпрегнирана дървесина.
Използва се за строителни конструкции, като
фасади.

стени ,стрехи, облицовки и дървени

Нанасяне
Основата трябва да бъде чиста, суха, добре почистена от стара боя. Конструкцията
която ще бъде боядисана
трябва да бъде здрава и стабилна без напуквания и шупли.
Разбъркайте преди употреба. Нанесете с четка или валяк или чрез пръскане с
безвъздушна техника.
Съдържанието на влага на боядисваната повърхност трябва да бъде: макс. 12% +/- 3
за врати и прозорци и макс.18% за стени, широки дървени повърхности навес, ограда
и облицовки.

Технически данни -

за бял цвят

Вид: Акрилна боя
Плътност: 1,31 кг / л
Гланц: 25, полу-мат
Твърдите вещества: Тегло.%: 51 обемни%: 35
Разходна норма : гладка повърхност 8-10 m² /l,
груба повърхност 6-8 m²/l
Температура на приложение: Мин. работна температура. по време на полагането и
сушене / втвърдяване + 5 ° С,
Макс. влажност на въздуха 80% RH
Време на съхнене при 20 ° C, 60% RH: Суха на пипане : 1 час
Готов за употреба: 5 часа
Напълно изсъхване: Няколко дни
Разреждане: Вода
Почистване на инструменти и др .: вода и сапун

