
• Formula specială de tip gel elimină problema picurărilor pentru aplicarea 
din tavan

• Optimă protecţie la acţiunea apei şi la formarea de picături

• Rezistenţa ridicată la razele UV

• Aditivat cu agent fungicid protector

• Ușor de aplicat cu pensula

PLUS PRODUS

Destinaţia utilizării
Impregnant pentru:
- lucrări din lemn la exterior
- traverse din lemn la vedere
- închizători din lemn

Interioare şi exterioare.

A nu se folosi
Pe suprafeţe metalice și tencuieli minerale.

DOMENII DE APLICARE

DIVIZIA CONSTRUCȚII / Protecţie şi Decorare

Gel impregnant cu protecţie ridicată şi rezistenţă sporită la razele UV la agenţii atmosferici. 
Respectă mediul.

Keradecor Wood este formulat pe bază de uleiuri vegetale, având un aspect deosebit de gel care asigură, 
în cazul aplicărilor pe verticală, absenţa scurgerilor. Rezistent la atacurile ciupercilor şi bacteriilor. 
Interioare, exterioare.

Keradecor Wood

Pregătirea suporturilor
Suprafeţe de lemn nelăcuite: curăţaţi bine suprafaţa și eventual șlefuiţi cu hârtie abrazivă fină pentru a elimina imperfecţiunile. Aplicaţi Keradecor Wood cu suportul uscat.
Suprafeţe de lemn deja lăcuite: în prezenţa vopselelor vechi, trebuie să îndepărtaţi vopseaua sau să șlefuiţi fin pentru a obţine suprafaţa originală a lemnului, pentru a 
evidenţia nervurile naturale. Curăţaţi și aplicaţi Keradecor Wood pe suportul uscat.

Preparare
Keradecor Wood este gata de utilizare. Reamestecaţi întotdeauna produsul înainte de folosire.

INDICAȚII DE UTILIZARE
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*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS
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Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2014. Aceste informaţii sunt actualizate în august 2021 (ref. GBR Data Report - 09.21); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, 
puteţi consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai bune. Totuşi, pentru 
că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii produsului cu utilizarea prevăzută.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel  +39 0536 816 511 -  Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

Protecția sau decorarea suprafețelor interne și externe din lemn, prin aplicarea cu pensula a unui gel impregnant pe bază de uleiuri vegetale, cu rezistență ridicată la agenții atmosferici, 
la razele UV și la atacurile ciupercilor și bacteriilor, GreenBuilding Rating® 1, tip Keradecor Wood de la Kerakoll Spa.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Aspect  lichid neutru sau colorat
Densitate volumetrică  ≈ 0,85 kg/ℓ
Natura chimică rășini alchidice uretanizate
Ambalaj cutii 0,75 – 2,5 ℓ
Avertismente a se feri de îngheţ, a se feri de soare sau surse de căldură
Temperaturi limitã de aplicare de la +5 °C la +30 °C
Umiditate relativă ≤ 70%
Uscare superficială 2 h
Timp de așteptare pentru supra-aplicare 12 – 24 h
Uscare 36 – 48 h
Consum ≈ 80-100 ml/m2 pe strat
Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. şi fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de şantier.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

Aplicare
Keradecor Wood se aplică cu pensula.
Aplicarea poate fi efectuată într-unul sau mai multe straturi în funcţie de intensitatea dorită. Aşteptaţi cel puţin 12 – 24 h între straturile următoare.
Condiţiile ambientale necesare pentru a putea realiza decoraţiunea necesită o temperatură a mediului și a suportului cuprinsă între +5 °C și +30 °C și o umiditate relativă a 
mediului sub 80%.

Curăţenia
Curăţirea uneltelor de reziduurile Keradecor Wood se face cu Keradecor Eco Solmix, înainte de întărirea produsului.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Culorile prezentate în diagramă trebuie să fie considerate pur orientative. Vă recomandăm aşadar un test preliminar pe şantier pentru a verifica exact tonalitatea culorii şi 
consumul real.
În prezenţa vântului, fumului, pulberilor, nu aplicaţi sau întrerupeţi aplicarea, protejaţi suprafeţele de ploaie sau condens nocturn până la uscarea completă.

INDICAȚII SUPLIMENTARE

- Produs pentru uz profesional
- respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale
- lucraţi la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- produs inflamabil
- nu adăugaţi lianţi sau aditivi
- în caz de necesitate solicitaţi fişa de securitate
-  neavând rezistenţele adecvate la abraziune, produsul nu este adecvat pentru decorarea și protecţia pardoselilor din lemn supuse traficului
-  pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

AVERTISMENTE
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