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HYDROCHRON orzech - Impregnat do
drewna na zewnątrz - Newcolours
900ml
Cena

49,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Hydrochron - IMPREGNAT DEKORACYJNY, PENETRUJĄCY do drewna, produkt na zewnątrz
Hydrochron zabezpiecza drewno jednocześnie nadając drewnianym elementom eleganckie matowe wykończenie podkreślając
usłojenie.
Przede wszystkim przedłuża znacznie czas użytkowania drewna. Co równie ważne, gwarantuje jego niezmieniony wygląd na
lata. Dzięki Hydrochronowi nie trzeba się obawiać o niekorzystne działanie śniegu, słońca i deszczu, ale też można nadać
meblom, czy sprzętom, a nawet drewnianym konstrukcjom typu altany całkiem nowy look , stosując kombinacje wielu
dostępnych kolorów w najmodniejszych odcieniach .
Do czego?
NEWCOLOURS HYDROCHRON - IMREGNAT DEKORACYJNY, PENETRUJĄCY do stosowania na zewnątrz, o matowym
wykończeniu , przeznaczony do barwienia surowego drewna niemającego bezpośredniego kontaktu z glebą oraz wodami
powierzchniowymi. Produkt nadaje drewnu właściwości hydrofobowe – zabezpiecza przed nadmiernym wchłanianiem wilgoci .
Pigmenty zawarte w kolorowych impregnatach zapewniają dodatkową odporność na warunki atmosferyczne, jak również
hamują zmianę naturalnej barwy drewna związanej z działaniem promieni UV. Do dekoracyjnego i ochronnego malowania
powierzchni drewnianych na zewnątrz. Produkt odpowiedni do malowania między innymi: domków drewnianych, płotów,
podbitek dachowych, pergoli, altan, mebli oraz balustrad.
• Bardzo dobre zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi i UV,
• powłoka odporna na grzyby i glony.
• łatwa aplikacja pędzlem, wałkiem lub natryskiem,
• mycie narzędzi w wodzie.
Zalecana ilość warstw: 2 – 3
Sposób stosowania: Przed pobraniem produktu z pojemnika DOKŁADNIE WYMIESZAJ CAŁĄ JEGO ZAWARTOŚĆ w celu
stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami. Zalecamy dokonania wybarwienia próbnego.
Przygotowanie podłoża*: Drewno surowe: przeszlifuj papierem ściernym i odpyl. Drewno wcześniej pokryte impregnatem,
lazurą lub lakierem: usuń poprzednie łuszczące się warstwy mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifuj
drobnoziarnistym papierem oraz odpyl.
Aplikacja*:
Wyrób ma za zadanie nadanie ochrony powłokowej drewnu. Produkt można nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem.
Zalecamy nakładanie dwóch warstw. Drugą warstwę nakładaj w jak najkrótszym odstępie czasu – zaraz po wchłonięciu
pierwszej warstwy impregnatu (przerwa około 2h). Grubość nanoszonej warstwy wpływa na końcową intensywność
wybarwienia. Aplikację i suszenie wykonaj w temperaturze otoczenia od 15 0 C do 30 0 C. W celu podkreślenia rysunku drewna
zalecamy po kilku minutach od nałożenia przetrzeć impregnat suchym pędzlem zgodnie z kierunkiem usłojenia drewna.
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*Szczegóły aplikacji w karcie technicznej na stronie internetowej Newcolours.

Mycie narzędzi: Wodą, bezpośrednio po zakończeniu procesu aplikacji.
Wydajność: ok. 8 m 2 z 1 litra, przy jednokrotnym naniesieniu.
Gwarancja: 24 miesiące od daty produkcji (w nie otwieranych opakowaniach).
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