
Satin  Woodstain  е  висококачествен лазурен  лак,
специално  разработен  за  декорация  на  гладко
обработена дървесина като врати,  прозорци,  ламперия,
градинска  мебел  и  др.  Лакът  осигурява  защита  на
дървените повърхности, като същевременно подчертава
естествената красота на дървото. Лакът се препоръчва за
външно  лакиране  на  повърхности  от  твърда  и  мека
дървесина.

750мл., 2.5л.

Light  Oak,  Jacobean  Oak,  Redwood,  Mahogany,  Ebony,
Medium Oak, Walnut, Pine, Antique Pine, Rosewood, Teak.

За вътрешна и външна употреба.

Врати, прозорци, ламперия, сачак, градинска мебел.

Приблизително  15  кв.м.  от  литър  в
зависимост  от  абсорбиращата
способност на повърхността.

На допир: 3-6 часа.
Повторно нанасяне след 16-24  часа.

За  да  се  избегне  риска  от  разливане,  винаги
съхранявайте и транспортирайте опаковките изправени
и плътно затворени.  Съхранявайте далеч от източници
на топлина и пламък.

Минерален терпентин.

Високо съдържание на ЛОС 25-50%.

 Висококачествен лазурен лак на алкидна основа

 Сигурна UV защита и защита от влага

 Отлична покривна способност
 Подчертаващ естествената красота на дървото със 

сатенен ефект

Всички  повърхности  за  лакиране  трябва  да  са  чисти,
сухи,  обезмаслени  и  здрави,  без  остатъци  от  лак  или
други  покрития.   За  премахване  на  мазни  петна  се
използва  терпентин.   Стари  лакови  покрития  се
отстраняват изцяло с фина шкурка, а повърхностите се
почистват  и  обезпрашават..  Избягвайте  вдишването  на
прах.  По  време  на  шлайфане  носете  подходящи
предпазни средства.  Нови повърхности се грундират с
подходящ грунд консервант. 

Разбъркайте  добре  преди  употреба  и
нанасяйте  с  четка.  При боядисване  с
четка разнасяйте добре материала. Не
нанасяйте при температура под 10˚С.
Нанасянето  се  осъществява  по
нишката на дървото в два или повече
слоя.  На ново дърво се  нанасят  поне
два  слоя  за  защита.  Три  слоя  се
нанасят  само  на  повърхности
подложени  на  изключително  лоши
атмосферни  условия.  Крайният  цвят
на лакираните повърхности зависи от
естествения цвят на дървото и броя на
слоевете  лак.  Между  слоевете  лак
може да се наложи шлайфане.

Отстранете  колкото  се  може  повече
продукт  от  инструментите  преди
почистване.  Затворете  опаковката
плътно.  Измийте  инструментите  със
минерален  терпентин  или  алкиден
разредител  непосредствено  след
работа.   Не  изсипвайте  продукта  в
канализацията.

 Запалим продукт.
 Продуктът съдържа кобалт карбоксилат и етил метил

кетоксим. Може да предизвика алергична реакция.
 Продължителна  работа  с  продукта  може  да

предизвика изсъхване на кожата и напукване.
 Съхранявайте далеч от източници на огън.  По време

на работа не се пуши.
 Осигурете  максимална  вентилация  по  време  на

работа и съхнене.
 Избягвайте контакт с кожата и очите.
 В  случай  на  контакт  с  очите,  изплакнете  обилно с

вода и потърсете лекарска помощ.
 В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно0 с

сапун и вода. Не използвайте разредители. 
 Ограничете използването на боята за малки 
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ЛОС (летливи органични съединения) имат отношение 
към замърсяването на околната среда.
Допустими стойности в ЕС за този продукт (Кат. А/e):
500 гр./л. (2007),  400 гр./л. (2010)
Този продукт съдържа макс. 400 гр./л. ЛОС.

повърхности в интериора като врати, прозорци,
 мебели  и  др.  Не  се  препоръчва  за  боядисване  на

големи площи в интериора като стени и тавани. 
 При поглъщане потърсете лекарска помощ и

покажете етикета.
 Съхранявайте на недостъпни за деца места.

Decorative Coatings UK and Ireland SigmaKalon UK Limited, Huddersfield Road, Bristall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Официален вносител в България: Колор Системс ЕООД, гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков 37, тел./факс: 02 986 41 58




