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EXTERIOR WOOD PRIMER
Do drewna charakteryzującego się
dużą chłonnością
drewno

Chroni drewno przed wilgocią i pleśnią.
Zmniejsza pękanie drewna. Przedłuża żywotność drewna.

Wysoka wydajność
efekt

Zwiększa przyczepność i trwałość produktu
nakładanego jako warstwa wierzchnia. Pomaga ograniczać przebijanie koloru podłoża.

Jest łatwy w użyciu

Łatwy i szybki w nakładaniu za pomocą
pędzla lub wałka. Na bazie wody.
aplikacja

Obróbka wstępna

Wymaga dodatkowej obróbki olejem.
aplikacja

OPIS PRODUKTU
Exterior Wood Primer to grunt na bazie wody do
powierzchni takich jak np. elewacje, ramy okienne, ogrodzenia i wiaty garażowe. Chroni drewno
i zwiększa przyczepność oraz trwałość produktu
nakładanego jako warstwa wierzchnia. Środek gruntujący nadaje się szczególnie do takich gatunków
jak jodła, accoya, , modrzew, sosna, , dąb oraz do
drewna impregnowanego ciśnieniowo.

Informacja o wyrobie
Wydajność: 8-10 m2/L
Opakowanie: 2,5L

ZAKRES ZASTOSOWAŃ
Do nowego i starego drewna. Nadaje się szczególnie do takich gatunków jak jodła, accoya, modrzew,
sosna, dąb oraz do drewna impregnowanego ciśnieniowo.

SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie
Powierzchnię oczyścić Exterior Wood Cleaner WOCA. Podłoże
musi być całkowicie suche i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń,
a także pozbawione glonów. Nowe, surowe drewno należy
zagruntować możliwie najszybciej. Można go też stosować do
wstępnej obróbki powierzchni z wcześniej olejowanego drewna,
które uległo uszkodzeniu wskutek oddziaływania warunków
atmosferycznych.
Prace należy wykonywać przy suchej pogodzie w temperaturze
15-30°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i gorąca. Wilgotność drewna nie może przekraczać 17%.

Uwaga
Ponieważ Exterior Wood Primer jest produktem do wstępnej
obróbki, w ciągu 14 dni powierzchnię należy wykończyć Exterior
Wood Oil WOCA. Po otwarciu pojemnik należy szczelnie zamykać. Stan poddanych obróbce powierzchni raz w roku trzeba
kontrolować, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie naprawiać.
Regularne czyszczenie i prawidłowa konserwacja powierzchni zapewnia optymalną trwałość, zależnie od konstrukcji, stanu drewna
oraz narażenia na działanie czynników atmosferycznych.

APLIKACJA
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Starannie wstrząsnąć pojemnik.
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Exterior Wood Primer nakładać bez rozcieńczania, za pomocą wałka lub pędzla. Ważne jest równe i staranne nałożenie
produktu. Należy zacząć od końcówek elementów drewnianych.
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Po zagruntowaniu powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia na minimum 24 godz.
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