Pinotex Extreme Lasur
Lazūras koksnes aizsarglīdzeklis
ar pašattīrīšanās spēju

Produkta apraksts
Produkta īpašības

Uz ūdens bāzes veidots lazūras koksnes
aizsarglīdzeklis, ko raksturo unikāla

Izturība līdz 12

pašattīrīšanās tehnoloģija un lieliska izturība.

gadiem

Produkta sastāvā ir koloīdais silīcija dioksīds,

Pašattīroša

kas hidrofilo īpašību dēļ palīdz virsmai

tehnoloģija Stay

pašattīrīties no netīrumiem, piemēram, kad uz to

Clean – svaigs

iedarbojas lietusūdens. Jo tīrāka ir krāsotā

izskats ilgu laiku

virsma, jo garāks tās kalpošanas laiks. Produkts
veido pusmatētu, elastīgu, netīrumus atgrūdošu un

Hibrīdtehnoloģija

izturīgu aizsargplēvi, kas neplaisā un nelobās.

– krāsa neplaisā

Satur UV filtru, kas palielina izturību pret saules

un nelobās

starojumu, un aktīvās vielas, kuras novērš pelējuma

Aktīvās vielas

izplatīšanos uz apstrādātās virsmas. Veicot

aizkavē pelējuma

sistēmas apdari (piesūcināšanas gruntēšana un

izplatīšanos uz

divas virsmas apdares kārtas), koka virsmai tiek

virsmas

nodrošināta ilgstoša aizsardzība pret laika

Satur UV filtru

apstākļu iedarbību – līdz pat 12
gadiem. PIELIETOJUMS Koka fasādes, norobežojumi, žogi

Informācija par produktu

u.c. jaunas un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli
apstrādātas koka virsmas, veicot ārdarbus. Produkts

Patēriņš - > 8 m²/L

ir īpaši piemērots ēvelētām

Žūšanas laiks - 1 stunda

virsmām. PAMATVIRSMA Īpaši labi piemērots ēvelētas

otra krāsas kārta - 4 stundas
Krāsas kārtu skaits - 2

koka virsmas apdarei, jo tās struktūras skaistumu
vislabāk akcentē puscaurspīdīgs produkts. Piemērots
arī zāģētas koksnes virsmas krāsošanai. Nav
piemērots tādas koksnes apstrādei, kuru ir

Lejupielādēt

sabojājušas sēnīšu slimības vai kurā atrodas

Drošības datu lapa Lejupielādēt
Tehnisko datu lapa Lejupielādēt

koksnes kaitēkļi.

Toņa izvēle
Izvēlieties toni

Melns

Nordic Rock

Nordic Meadow

Jūras vilnis

Palisandrs

Oregons

Olīvkrāsa

Zaķkāposts

Nordic Pine

Papele

Purene

Nordic Dark Brown

Apse

SWEDISH RED

Ozols

Kadiķis

Sniegs

Tīkkoks

Nordic Antique

Virši

Salātzaļš

Rudens kļava

Zaķkāposts

Skābeklis

Kukurūza

Purene

Akācija

Nordic Leaf

Riekstkoks

Sarkankoks

Pagājušā gada zāle

Nordic Silver Birch

SignāIsarkans

DARK GREEN

Nordic Mountain

Sarkankoks

Riekstkoks

Okeāns

Pīlādzis

Nordic Black & Brown

Nordic River

Sniegs

DARK BROWN

