SEASONITE®
MEGÚJÍTÓ FAVÉDELEM
Terméktípus

Védi az új fa felületeket a napsütés és a nedvesség káros hatásai ellen, az első, fokozottan
sérüléskockázattal bíró évben. Új fa felületeken a Seasonite® lezárja a felületet a felesleges
nedvesség elől és védelmet nyújt a napsütés okozta károsodás ellen, hosszabb újszerű
állapotot biztosít. A víztaszító termékekkel ellentétben, amelyek hatása révén a vízgyöngyök a
felületen maradnak, a Seasonite® beszívódik a fába, megköti, illetve stabilizálja a farostokat,
és csökkenti a hasadás, repedés, vetemedés és elhajlás kockázatát. Légáteresztő, így a
felesleges nedvesség fokozatosan távozik, további nedvességfelvétel nélkül.

Tulajdonságok

•
•
•
•
•

Alkalmazási
területek

• Kizárólag kültéri, új fa felületekre.
• Stabilizálja az új kültéri kitettségű fa felületeket az első év során.
• Tökéletes választás nyomás alatt kezelt fa, puhafa – cédrus, fenyő, Douglas fenyő, stb. –
keményfa, mint pl. kőris, bükk, nyír, és mesterségesen szárított gerenda felületekre.
• Vízszintes és függőleges felületek, mint pl. kerti deszkázatok, faburkolatok, kerítések,
zsindelyek és egyéb kültéri fa bútorzat.
• Elöregedett fán alkalmazzon NET-TROL®* tisztítószert vagy TEXTROL®* olajat, vagy forduljon
munkatársainkhoz szaktanácsért.

Műszaki adatok

Fényfokozat: Matt
Kötőanyag típusa: Alkid gyanták
Oldószer típusa: Víz
Fajsúly (20°C-on): 1.00 kg/L ± 0.05
Halmazállapot: Folyékony folyadék
Szárazanyag-tartalom: 6 % ± 2
Gyúlékonyság: Nem gyúlékony
Szavatossági idő: 1 év, eredeti, bontatlan csomagolásban.
Kiszerelések: 1 L, 2,5 L, 15 L
Színek: Színtelen
Száradási idő: 12 óra, a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól függően. A teraszok
általában 1 órával a kezelés után vehetők használatba.
VOC: EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/f, 130 g/L (2010). A termék
max.

Felhordási mód

Ecset
Henger: közepes szőrű
Kerti locsoló

Felhordási
javaslatok

A kezelni nem kívánt felületeket, beleértve növényeket és cserjéket, védje takarással.
Felhordási hőmérséklet: 10°C és 30°C között. Ne hordja fel közvetlen napsütésben álló, vagy
felhevült felületre. Ne hordja fel, amennyiben 24 órán belül eső vagy hideg időjárás várható.
Használat előtt keverje fel alaposan a terméket. Ne hígítsa. Hordja fel minden esetben a
deszkázat vagy burkolat teljes hosszára egyszerre. Munkaszünetet csak természetes
szakaszhatároknál tartson, soha ne egy panel közepénél.
A függőleges burkolatokat kezelje fentről lefele haladva.
Szórással való felhordás után simítsa minden esetben a felületet ecsettel vagy hengerrel, ezzel
biztosítva a megfelelő beszívódást és egyenletes takarást.
További tájékoztatást és keményfára való alkalmazással kapcsolatos szaktanácsot
munkatársainktól kaphat. Tölgyfa felületre nem alkalmazható.

Megőrzi az új fa felületek újszerű állapotát.
Csökkenti a napsütés és esővíz okozta hasadás, dagadás, elhajlás és vetemedés kockázatát.
Könnyen felhordható – egy rétegben, akár nedves fára.
Színtelen – fokozza a fa természetes szépségét.
Használatra kész.

Az információ tájékoztató jellegű, a gyártó nem vállal felelősséget a felhasználásért, az ellenőrzésén kívül történő felhordásért.

Felület
előkészítése

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, zsíros szennyeződéstől, koromtól, penésztől és egyéb
szennyeződéstől mentes.
A penészes részeket mossa le hypo 1:3 vizes oldatával. Súrolja meg az oldattal a felületet,
hagyjon 10-15 perc hatóidőt, majd öblítse le alaposan.
Szükség esetén, tisztítás után csiszolja meg a felületet (80-as finomságú papírral).

Felhordás

Hordja fel a terméket tiszta, szára vagy nedves, de nem átázott fára.
Hordjon fel egy rétegben, a fa felületet telítődéséig.
A bütürészeket kezelje bemártással.
Deszkázatok esetén juttassa be a terméket a deszkák közötti hasadékokba is.
Zsindelyek bemártása: áztassa 10 percig, majd hagyja a feleslegben maradt termékek
lecsöpögni. A teraszok általában egy órával a kezelés után használatba vehetők.
FIGYELEM: Keményfára való alkalmazással kapcsolatos szaktanácsot
munkatársainktól kaphat. Tölgyfa felületre nem alkalmazható.

Fedőképesség

5-7 m2 per liter
A valós fedőképesség függ a felhordás módjától, a fa korától, fajtájától, szerkezetétől és
porozitásától.

Karbantartás és
felújítás

Egy év kültéri kitettség után, a termékkel kezelt fa könnyen felújítható védelmet nyújtó
olajkezeléssel, mint pl. TEXTROL®*. A felület SOLID COLOR STAIN* pác felhordásával
színezhető.
Tisztító és színfelújító kezelésként alkalmazzon NET-TROL®* tisztítószeres mosást.

Festőszerszámok
tisztítása

Szappanos víz.

Tárolás

A megmaradt terméket helyezze át kisebb, légmentesen záródó műanyag vagy üveg edénybe.
Fagytól és magas hőmérsékletektől védendő.

Általános
információ

Fokozott figyelmet fordítunk a műszaki adatlapban közölt információ pontosságára. Az
OWATROL INTERNATIONAL nem biztosíthatja a kivitelezés eredményét, mivel a termék
felhordási körülményeit nem áll módjában ellenőrizni. Tanácsadásért és további
tájékoztatásért, kérjük, keresse meg a helyi OWATROL forgalmazót, vagy műszaki
osztályunkat a következő e-mail címen: info@owatrol.com
Jelen dokumentumban megemlített összes OWATROL termék kizárólag a címkeszöveg és a
műszaki leírás utasításainak betartása mellett alkalmazható.

Biztonsági
előírások
Kiállítás időpontja

Mindig olvassa el a biztonság adatlapot és a címkeszöveget. Gyermekektől elzárva tartandó.
Biztonsági adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető.
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* Azonos gyártó

Az Owatrol Original
bejegyzett védjegy

Forgalmazza:
Dejmark Kft. - H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel.: +36 1 348 3040 - Fax: +36 1 348 3070
info.hu@dejmark.com - www.dejmark.hu
OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain

Itt találja minden megoldásunkat:

www.owatrol.com

Az információ tájékoztató jellegű, a gyártó nem vállal felelősséget a felhasználásért, az ellenőrzésén kívül történő felhordásért.

A termékleírás kiadásakor a fenti információ helyes volt.

