Technický list

Lignofix FERMEŽ NAPÚŠŤACIA
Napúšťací prírodný olej na drevené povrchy

Použitie
Slúži pre povrchovú ochranu dreva v interiéri aj exteriéri, používa sa na nábytok, drevené konštrukcie, okenné
rámy, podbitie strechy, pergoly apod. Náter nie je určený pre styk s potravinami a pitnou vodou a neslúži na
nátery hračiek.
Upozornenie
Lak sa nehodí na ošetrenie napadnutého dreva. Pre prevenciu / likvidáciu drevokazných škodcov použite
vhodný impregnačný prípravok s biocídnym účinkom. U natieraných drevených predmetov nesmie počas
užívania dochádzať k veľkým objemovým zmenám (napr. spôsobeným nevhodnou drevinou, vysokou vlhkosťou
a jej kolísaním).
Zloženie
Roztok ľanovej fermeže v lakovom benzíne.
Vzhľad
Medovo nažltlá kvapalina; vzhľad náteru: saténový mat
Parametre náteru
hustota
sušina objemovo
obsah prchavých organických látok (VOC)
hraničná hodnota obsahu VOC (kategória A, podtrieda H)
obsah organického uhlíka (TOC)

0,88 g / cm3
70% obj.
250 g / l
750 g / l
216 g / kg

Príprava podkladu
Podklad musí byť po rokoch zbrúsený jemným brúsnym papierom (hrubosť 120-150), suchý, čistý bez zvyškov
prachu. Výrony živíc musia byť odstránené opláchnutím vhodnými rozpúšťadlami (napr. nitroriedidlom). Staré
nánosy lazúrovacích lakov, emailov a pod. musia byť úplne odstránené.
Návod na použitie
Vlhkosť natieraného dreva by nemala byť vyššia ako 20%. Pred použitím dôkladne premiešať. Náter je nutné
nanášať rovnomerne v smere vlákien a starostlivo votrieť do dreva. Po 20 min. treba zotrieť prebytok fermeže z
povrchu handričkou, špongiou alebo štetcom. Povrch nesmie zostať lesklý. Pri aplikácii oleja a až do úplného
vyschnutia je nevyhnutné zabrániť pokropeniu dreva vodou, dažďom a pod., aby sa nevytvorili fľaky po
zaschnutí. Náter je dokonale zaschnutý do 36 hodín pri 20 ° C. Pre vrchné nátery použite napr. Fermežové
farby, olejové vrchné krycie nátery (napr. Lignofix fermež ľanová, Lignofix TENKOVRSTVÁ SYNTETICKÁ LAZÚRA).
Riedenie
Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, neriediť.
Spôsob nanášania
Štetec, valček, máčanie, striekanie.
Výdatnosť
9 - 11 m2 / l pri jednej vrstve.
Údržba
Pracovné pomôcky okamžite po skončení práce umyte riedidlom LAS 6006 alebo S 6006.
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POZOR! Organické horľavé pevné materiály s veľkým povrchom (handry, buničitá vata, atď.) Znečistené
prípravkom sa môžu samy vznietiť a spôsobiť požiar! Handričky na čistenie a pracovné odevy kontaminované
prípravkom je nutné po použití okamžite vyprať alebo uchovávať vo vzduchotesnej kovovej nádobe a
skladovať mimo interiér. Prípravok je zakázané vylievať do kanalizácie, v prípade náhodného úniku čo
najrýchlejšie likvidovať, pri nebezpečenstve znečistenia vôd informovať príslušné orgány.
Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc viď etiketa a bezpečnostný list: www.stachema.sk.
Skladovanie
Skladujte a prepravujte v tesne uzatvorených originálnych obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom a
zatienenom mieste pri teplote + 5 ° C do + 25 ° C. Chrániť pred teplom, dažďom a priamym slnečným svetlom.
Uchovávajte oddelene od potravín, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu
zdrojov ohňa a vznietenia, neponechávať v blízkosti horúcich povrchov.
Požiarno-technická charakteristika
Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.
Záručná doba
36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.
Upozornenie
Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. U pripravovaných
náterov vykoná spotrebiteľ kontrolu náterom na ploche cca 1 m2.
Balenie
0,6 a 2,2 litra.

Dátum revízie: 31. 3. 2017
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