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CARACTERISTICI GENERALE 

Lac subțire din „pulpă” de lemn care se impregnează și asigură o 

protecție eficientă, evidențiind în același timp frumusețea naturală a 

lemnului. Nu se fisurează și nu se exfoliază, își menține elasticitatea și, 

prin urmare, urmărește mișcările naturale ale lemnului, în timp ce 

„respiră” și impermeabilizează, deoarece nu formează o peliculă pe 

suprafața lemnului, ci pătrunde în adâncimea acestuia. Potrivit pentru 

orice suprafață din lemn, cum ar fi uși, tocuri, grinzi, pergole, mobilier 

din lemn, garduri din lemn etc. pentru utilizarea în interior și la 

exterior. Datorită compoziției sale speciale, protejează pelicula 

formată împotriva dezvoltării mucegaiului și a ciupercilor, în timp ce 

filtrele UV speciale asigură o protecție eficientă împotriva radiațiilor 

ultraviolete. 

SPECIFICAȚII TEHNICE  

  

Luciu Satinat până la semilucios, în funcție de 

suprafață. 

Greutate 

specifică 

0,80-0,85 kg/l 

Diluare 
Gata pentru utilizare 

Uscare 
Uscat la atingere în 3-4 ore. 

Categoria  

COV 

„Baițuri care nu formează peliculă”. Tip D. 

Valoarea de prag pentru COV = 700 g/l. Conținut 

maxim de COV al produsului gata pentru utilizare 

= 670 g/l. COV: compuși organici volatili cu un 

punct de fierbere <250 °C. 

Randament de 

acoperire 

12-18 m²/l pe strat, în funcție de capacitatea de 

absorbție a suprafeței. Performanța crește pe 

straturile ulterioare. 

Aplicarea unui 

strat 

suplimentar 

24 de ore mai târziu și după ce stratul anterior 

este bine șlefuit. Aceste perioade se măresc în 

condiții de vreme rece și umedă. 

Culoare 
Incolor și în nuanțe 

Număr de 

înregistrare 

ΥpΑΑΤ-ΤP8-0039 

Compoziție 
0,87% m/v IPBC și 0,14% m/v cipermetrină 

Doză 
100-200 ml/m²/în două doze 

 

  

 

 
SMALTOXYL bază de 

IMPREGNARE 

LAC DE IMPREGNARE A LEMNULUI

 Timp de uscare: 3-4 ore 

 Diluare: Gata pentru utilizare 

 Aplicarea unui strat 

suplimentar: 24 de ore 

 Randament de acoperire 12-18 

m²/l pe strat, în funcție de capacitatea de 

absorbție a suprafeței 

 Ambalaj: 750 ml, 2,5 l 

Utilizare: Pensulă, trafalet, pistol de 

pulverizare sau impregnare 
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PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

Suprafața trebuie curățată de grăsimi, ulei, vopsea veche, umezeală; de 

asemenea, suprafața trebuie șlefuită și curățată bine de praf. 

UTILIZARE 

Amestecați bine înainte de utilizare și în timpul vopsirii. Aplicați două-trei straturi 

de bază de impregnare SMALTOXYL pe suprafețe complet uscate și curate. 

CURĂȚAREA SCULELOR 

Mențineți sculele „umede” în recipientul cu vopsea. După utilizare, scurgeți bine 

vopseaua în recipient și curățați-le imediat cu diluant și săpun. Nu goliți lichidele 

folosite la spălare în stratul acvifer. 

CONDIȚII DE UTILIZARE 

Temperatura 10-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Condițiile 

nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale ale produsului. 

PĂSTRARE 

După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în stare bună 

pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul 

împotriva expunerii la soare. 

ELIMINARE 

Vopseaua în exces nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile menajere. Solicitați 

autorităților locale informații cu privire la eliminarea și colectarea deșeurilor 

NOTE 

Pentru instrucțiuni de securitate detaliate, consultați fișa cu date de securitate 

(FDS).  

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor 

și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 

și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care 

produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


