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WHITE FINISH

 

 
WhiteFinish v BERNE

      -
       

 

Prevencia bledého odtieňa dreva proti stmavnutiu 
a zažltnutiu po vystavení priamemu  slnečnému 
žiareniu  ...
SunCare® WF (White-Finish) je efektívna alternatíva pre 
všetky náterové systémy používané v drevárskom odvetví.
SunCare® WF  je jednovrstvový systém založený na novej 
foto ochrane používanej hlavne na prírodné mäkké drevo.
Toto priehľadné biele zafarbenie môže byť použité ako 
podklad pre číre a nepriehľadné nátery.

 

 
Pripravené na prepravu 

SunCare® WF (WhiteFinish) 
 
� Najvyššia foto ochrana v interiéri 
� Rýchloschnúci so skorou odolnosťou voči vode
� Nežltne  
� Vynikajúca priľnavosť na drevo
� Vyvážené uvoľňovanie vodných pár
� Ideálna UV absorpcia v rozsahu 280/440 nm.
� Nízke VOC 
� Bez APO

 
WhiteFinish na borovici   

SunCare® WF
Rozjasni a chráni svetlé povrchy odtieňov dreva.
Táto biela transparentná povrchová úprava zvyšuje
prirodzenú estetiku vzoru. Chránené drevo ukazuje 
teplý mliečny charakter a poskytuje príjemnú atmosferu. 

http://www.iceni.com/unlock.htm
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Chemické zloženie Vode rozpustné organické svetelné stabilizátory UV-titánové

Fungicidy V ochrannom obale

Odtieň White Finish

Lesk Matný

Čas sušenia
Podľa doby slnečného svetla 2 - 4h pri +20°C

Bod vznietenia Neaplikuje sa

Viskozita 12 sek. / DIN 4mm

Špecifická hmotnosť 1.00  až 1.02 kg / V závislosti od pigmentácie

EU (GEfStoffV) CH-ChemV.2005 Žiadne špeciálne obmedzenia

ADR-RID transport Tovar nie je nebezpečný

Kód odpadu VVS 1610

Skladovanie V originálnom obale min.12 mesiacov pri +22°C

Balenie 1 l / 5 l / 10 l / 25 l / 200 l

Aplikácia Štetcom, valčekom alebo striekaním

Spotreba 80 – 130 g/m2

Čistenie náradia Voda

Vplyv na životné prostredie Nesmie sa dostať do podzemia/ povrchových vôd

Bezpečnostné predpisy Dbajte na varovný text na etikete

Vyčistenie a likvidácia
Teplá voda s mydlom. Likvidujte nepoužitý materiál 
vždy v súlade s miestnymi predpismi..

 

Aplikačné možnosti

Príprava povrchu Povrch musí byť pripravený, bez prachu, živice a iných 
znečistení.

Aplikačné návrhy

Zosvetľovač pre drevené povrchy : 1x SunCare® White Finish

Pozor: Strešné podhľady,  odporúča sa horná vrstva
PerlColor® 101

http://www.iceni.com/unlock.htm

