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Technický údajový list

Pokud je ponecháno venkovní dřevo neošetřeno, získá krásnou šedou patinu.
Nyní můžete tento vzhled zachovat, přičemž současně dáte dřevu dlouhotrvající
ochranu a prodloužíte jeho životnost. Řešením je Exterior Wood Shield
(Exteriérová impregnace), která je ideální pro ošetření neošetřovaných
venkovních dřevěných povrchů, jako jsou dřevěný zahradní nábytek a terasy.
Exterior Wood Shield (Exteriérová impregnace) vytváří povrch odolný vůči vodě
a nečistotám a zachovává patinu dřeva, protože do něj nepřidává barvu.

• Vytváří povrch odolný proti vodě a nečistotám 
• Prodlužuje životnost dřeva
• Zvyšuje odolnost dřeva vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám
• Lze jej také použít na jiné absorpční venkovní povrchy, jako jsou dlaždice,

beton a kámen

Oblast použití
Pro všechny druhy venkovních neošetřených dřevěných povrchů, kompozitů a kamene.

Použití
Povrch musí být zcela suchý a bez prachu, nečistot a řas. Pokud je povrch velmi špinavý, vyčistěte jej
nejprve Exterior Wood Cleaner (Exteriérovým čističem) WOCA. Pro optimální ochranu doporučujeme
následné lehké osmirkování povrchu, takže dřevo je zcela hladké a příjemně se po něm chodí.

Příprava

Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem. 

Nádobu dobře protřepejte. Exterior Wood Shield (Exteriérovou impregnaci) nanášejte pomocí stříkací
pistole, štětce nebo namočením dřeva. Je důležité, aby byl výrobek nanášen důkladně a rovnoměrně.
Pro aplikaci pomocí stříkací pistole držte stříkací trysku asi 10-15 cm od povrchu. Nechte dřevo uschnout.

Úprava

Dřevěné povrchy ošetřené Exterior Wood Shield (Exteriérovou impregnací) se nemohou natírat nebo
olejovat, a proto před ošetřením dřeva Exterior Wood Oil (Exteriérovým olejem) WOCA je třeba je
osmirkovat a vyčistit pomocí Exterior Deep Cleaner (Hloubkového čističe) WOCA.

Poznámka

Doba schnutí

Exterior Wood Shield (Exteriérová impregnace) poskytuje plnou ochranu až po 2-4 dnech.Plně vytvrzeno
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z
rozsáhlého laboratorního testování
a z praktických zkušeností. Protože
podmínky, za kterých je výrobek
používán, jsou často mimo
kontrolu firmy WOCA Denmark,
můžeme zaručit pouze kvalitu
samotného výrobku. WOCA
Denmark A/S nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné
použití výrobku nebo zacházení s
ním. Výrobek lze v zásadě
považovat pouze za polotovar,
jelikož konečný výsledek závisí na
konstrukci, charakteru povrchu,
základní úpravě, teplotě, vlhkosti
vzduchu, použití atd. Společnost
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje
právo bez oznámení měnit
výrobek i uváděné informace.
Tato etiketa / popis výrobku
nahrazuje všechny předchozí
verze.

Kontakt
Technické údaje

Voděodpudivé speciální pojivoBáze

1,00 g/mlHustota

3 rokyTrvanlivost

+ 15-30°CTeplota nanášení

20-30 m²/L v závislosti na tom, jak absorpční je povrchSpotřeba

Neředí seSměšovací poměr

+ 10-30°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být
vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu).
Skladujte nad bodem mrazu.

Skladování

Tento výrobek obsahuje max. 30 g VOC/L. Povolená
hodnota je 140 g VOC/L (kat. A/i).

TOL

2,5 LBalení

1-2 krát za rokOpakované ošetření

Údržba a související výrobky
Exterior Wood Cleaner (Exteriérový čistič), #617925
Exterior Deep Cleaner (Hloubkový čistič), #607542

Hloubkové čištění

Exterior Wood Oil (Exteriérový olej), #6079xxSouvisející výrobky

Čistící kartáč na terasy ruční, #599601
Teleskopická tyč, #599651

Nářadí


