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Link do produktu: http://www.sklep.wirbialystok.pl/3132-wosk-dekoracyjny-intensywny-irchowo-szary-poj-2-5-l-p-3785.html

3132 wosk dekoracyjny
intensywny - irchowo-szary poj. 2,5 l
Cena brutto

385,41 zł

Cena netto

313,34 zł

Numer katalogowy

3132/2,5

Opis produktu

Intensywne Woski Dekoracyjne firmy Osmo nie tradycyjne, ogólnie dostępne farby do drewna, ale nowoczesne powłoki, w wyjątkowy sposób łącząca zalety
naturalnych olejów i wosków. Pozwalają zarówno na transparentnie jak i intensywnie barwienie powierzchni, zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę
drewna.
Wosk Dekoracyjny jest hydrofobowy, odporny na ścieranie i zabrudzenia. Struktura pokrytego nim drewna pozostaje dobrze widoczna, a jego powierzchnia staje się
przyjemna w dotyku. Wykorzystanie naturalnych składników roślinnych pozwala osiągnąć równomierną barwę i harmonijne pokrycie powierzchni. Dzięki temu
aplikacja jest łatwa i szybka. Nie wymaga też gruntowania ani międzyszlifu – co pozwala oszczędzić czas i pieniądze.
Ta porowata powłoka jest doskonale dopasowana do potrzeb drewna. Pozwala mu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się. Wosk dekoracyjny
nie pęka, nie łuszczy się, nie rozwarstwia się ani nie odpryskuje jak tradycyjny lakier do drewna. Jest odporny na plamy z wina, piwa, coli, herbaty, soków
owocowych, mleka i wody zgodnie z normą DIN 68861 – 1C. Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z
DIN 53160 oraz bezpieczna dla zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

ZASTOSOWANIE
przeznaczony do dekoracyjnego wykończenia i ochrony drewna wewnątrz
do paneli ściennych, drzwi, listew i boazerii drewnianej
do przemalowania pociemniałych powierzchni drewnianych
jako transparentnie barwiący grunt do podłóg
nadaje się do płyt wiórowych, MDF, drewna klejonego
szczególnie zalecany do mebli i zabawek
ZALETY
wysoka wydajność - ok. 24 m2 z 1 litra (przy jednej powłoce)
duży wybór naturalnych kolorów
nadaje drewnu jednolity kolor i zapewnia harmonijne pokrycie powierzchni bez zakładek
łatwa aplikacja
mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać
odporny na brud i domowe środki czystości
odporny na ślinę i pot – bezpieczna powłoka dla zabawek dziecięcych
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Więcej informacji w karcie technicznej - zakładka do pobrania.
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