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Technický údajový list

Driftwood Lye (Speciální louh na dub) je jedinečný produkt na vodní bázi, který
dodává dřevu patinu dřeva ošlehaného větrem. Výrobek je primárně určen pro
dubové dřevo. Při použití tohoto výrobku získá dřevo velmi pěkný,
dvourozměrný vzhled. Nakonec musí být povrch ošetřen použitím některého z
olejů WOCA.

• Dává dubu patinu dřeva ošlehaného větrem 
• Vyžaduje dodatečné ošetření olejem 
• Na vodní bázi 
• Vhodné pouze pro dubové dřevo 

Oblast použití
Používá se pro základní nátěr dubového dřeva. Vytváří patinu dřeva ošlehaného větrem. 

Použití
Neošetřené dřevo musí být před nanesením louhu čisté, suché a jemně vybroušené (zrnitost 100-120).Příprava
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem.

Nádobu dobře protřepejte a louh nalijte do plastového kbelíku. Je důležité, aby v nádobě nezůstaly
žádné pigmenty. Během aplikace louh pravidelně promíchávejte, abyste zabránili usazování pigmentů
na dno. Naneste rovnoměrnou vrstvu louhu pomocí aplikátoru, nylonového kartáče nebo válečku
WOCA ve směru vláken dřeva. Naneste alespoň 1 l louhu na 10 m² dřeva. Nechte dřevo přibližně 8-12
hodin schnout při 20°C. Odstraňte vyčnívající vlákna a přebytečné pigmenty pomocí středního, např.
zeleného nebo Bordeaux brusného lešticího kotouče. Odstraňte brusný prach pomocí vysavače.
Povrchovou úpravu dřeva dokončete olejem  WOCA.

Úprava

Doba schnutí

8-12 hodin.Doba schnutí
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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

Hydroxid sodný, voda, bílé pigmenty.Báze

1,07-1,16Hustota

13-14Hodnota pH

3 rokyTrvanlivost

8-10 m²/LSpotřeba

Bílé a šedéBarvy

Voda.Čištění nářadí

+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte
působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy
skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v
chladu (max. +25°C).

Skladování

Tento výrobek obsahuje max. 0 g VOC/L. Mezní
hodnota je 30 g VOC/L (kat. A/g).

TOL

2,5 LBalení

Certifikát IBRSchválení

Údržba a související výrobky

Aplikátor, nylonový kartáč nebo váleček WOCA
Plastový kbelík

Nářadí


