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Notlar
Litre başına m2

Kullanım ısısı

8 - 50 m2, ahşabın emiciliğine
bağlı olarak.

-10°C - +70°C

Kaplama dayanıklığı

Sıvı dayanıklığı

Depolama ısısı

5 - 10 yıl

plast ik şişelerde 1 - 2 yıl,
met al kut uda sınırsız.

-10°C - +40°C

Özellikler
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ALGT Ahşap kullanım alanları

•
•
•

•
•

Geniş alanlı uygulama mümkün
Zaman t asarruflu uygulama – kalınt ı t emizlemeye gerek yok
Çözelt i içerir (su yokt ur), yapışkan silikon kat manları oluşmaz
Renksiz ve görünmez (lake olmadığından gözle görülür t abaka
oluşmaz)
Ahşabın görünt üsünü veya sağlamlığını bozmaz (belirgin
olmayan bir yerinde t est edilmesi t avsiye edilmekt edir)
Korunmuş yüzeyler nefes almaya devam eder
10 mm derinliğe kadar nüfuz et mekt edir (ahşabın yapısına bağlı
olarak)
İç ve dış mekan için kullanılabilmekt e
Çürümeye karşı korur
Uzun yıllar boyu koruma sağlar (uygulamanın şekline bağlı olarak)

Sert ve yumuşak ahşap
Ahşap t eraslar
Cedar çat ı

1000ml Şişe
5000ml Bidon

•
•
•

•

Don, t uz, UV, karınca, renk değişimi ve aşınmaya karşı dayanıklıdır
Su ve kir it ici özelliği ile yüzeydeki nem oranını azalt makt a ve
böylece küf ve mant arın üremesini azalt makt adır. Aynı zamanda
çevre kirliliğinden kaynaklanan renk değişimlerini de
azalt makt adır.

•

Koyu ve çirkin görünümlü su lekeleri ve bu kaynaklı renk
değişimleri engellenir.
“ easy-t o-clean” efekt i ile korunmuş yüzeyler daha uzun süreli
t emiz kalır ve çok daha kolay t emizlenir.
®
Kir sade su veya BIOSATIVA ürünümüz ile kolayca t emizlenir.

•

M2 başına kullanılacak olan dozaj ahşabın emiciliğine bağlıdır.
Takriben 8-14 m2 çok büyük emicilikt e, 20-50 m2 sert ahşapt a.
Ahşap zımparalandığında bile et kisi devam eder (zımparanın
derinliğine bağlı olarak)

•
•

Ahır ve ahşap yapılar
Ahşap kapı ve cam çerçeveleri
Kiriş

Art . Nr. 630-1
Art . Nr. 630-5
6

•
•

Ahşap giydirme
Ant ik ahşap

