ПРОДУКТИ ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ
НА ВОДНА ОСНОВА

Защо да използваме ВОДОРАЗТВОРИМИ продукти за дърво и метал?

БЕЗВРЕДНИ
(не съдържат
разтворители)

БЕЗ
НЕПРИЯТЕН
МИРИС

Инструментите,
с които се полагат
се МИЯТ С ВОДА

При нужда се
РАЗРЕЖДАТ С
ВОДА (без нужда
от допълнителен
разредител)

TERAFLEX® VISION
ВОДОРАЗТВОРИМА АКРИЛАТНА БОЯ
ЗА ДЪРВО И МЕТАЛ – ГЛАНЦ

TERAFLEX® VISION
ВОДОРАЗТВОРИМ ЛАЗУРЕН ЛАК
ЗА ДЪРВО

Приложение:
Външно и вътрешно боядисване на дървени и
метални повърхности.

Приложение:
За лакиране и защита на дървени повърхности.
Подходящ за вътрешно и външно приложение.

Свойства:
• отлична адхезия към основата;
• изключително здраво и еластично покритие;
• устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния;
• бързо съхнене, неутрална миризма.

Свойства:
• бързо съхнене;
• отлична адхезия към основата;
• изключително устойчив на атмосферни
влияния филм;
• предпазва от влага и UV лъчи;
• импрегнира и защитава дървесината.

Технически параметри:

Технически параметри:

Разход: около 90 ml/m2 за един слой
Цвят:
- бял
- база за тониране
по картел RAL

Разход: 90-120 ml/m2 за един слой
Цвят:

Подходящи повърхности:
дърво, грундиран метал, бетон, камък, циментофазер, гипскартон и др.
Област на приложение:
• помещения за хранително-вкусовата
промишленост;
• за боядисване на пчелни кошери;
• за боядисване върху стари алкидни покрития.
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Област на приложение:
Защита и декорация на дограма, градинска мебел,
парапети, дървени къщи, огради, стрехи и др.

Нанасяне с:

Нанасяне с:

Разфасовки:

Разфасовки:

650ml

9L

700ml
9L
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