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WOOD LYE
Do wszystkich gatunków drewna
drewno

Minimalizuje naturalny proces żółknięcia
drewna. Zawiera białe pigmenty. Nadaje się
szczególnie do twardych gatunków drewna.

Wysoka wydajność
wygląd

Nadaje drewnu jasny odcień. Podkreśla
naturalne usłojenie i uatrakcyjnia wygląd
drewna. Na bazie wody.

Jest łatwy w użyciu
aplikacja

Łatwy i szybki w nakładaniu za pomocą
WOCA Applicator, nylonowego pędzla lub
wałka.

Obróbka wstępna
aplikacja

Powierzchnie pokryte preparatem trzeba
zabezpieczyć, ponieważ barwi on drewno,
ale nie zapewnia jego ochrony. Wymaga
dodatkowej obróbki olejem, lakierem lub
mydłem.

OPIS PRODUKTU
Wood Lye to produkt do gruntowania użytkowanych
we wnętrzach powierzchni z drewna surowego
lub świeżo wyszlifowanego, np. podłóg, schodów,
mebli i paneli. Gruntowanie zapobiega żółknięciu
i podkreśla naturalne usłojenie drewna , nadając
drewnu zabarwienie zależne od wybranego koloru.
Wood Lye można stosować do wszystkich gatunków
drewna.

nformacja o wyrobie
Wydajność: 8-10 m2/L
Opakowanie: 2,5 L
Kolory: Biały i szary

ZAKRES ZASTOSOWAŃ
Produkt przeznaczony do gruntowania użytkowanych we wnętrzach powierzchni z drewna surowego
lub świeżo wyszlifowanego. Idealny do wszystkich
gatunków drewna.

SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie
Przed aplikacją surowe drewno należy umyć, wysuszyć i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (gradacja 100-120).
Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki substancji
niebezpiecznej.

APLIKACJA

APLIKACJA

1

Zawartość pojemnika dobrze wstrząsnąć i przelać do plastikowego wiadra. Ważne jest, by w pojemniku nie pozostały
żadne resztki pigmentów. W trakcie aplikacji regularnie
mieszać, by pigmenty nie osiadały na dnie wiadra.

2

Nakładać równą warstwę produktu za pomocą WOCA
Applicator, nylonowej szczotki lub wałka wzdłuż usłojenia
drewna. Stosować co najmniej 1 l ługu na 10 m2 powierzchni.
Pozostawić do wyschnięcia na ok. 8-12 godz. w temp. 20°C.

3

Podniesione włókna drewna oraz nadmiar pigmentu zeszlifować za pomocą pada o średniej twardości, np. zielonego
lub bordowego. Pył pozostały po szlifowaniu usunąć za
pomocą odkurzacza.

4

Powierzchnię wykończyć olejem, lakierem lub mydłem
WOCA.
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