WOOD SEAL (ΓΟΥΝΤ ΣΙΛ)
Στεγανοποιητικό ξύλινων πατωμάτων
Πολυουραιθανικό γαλάκτωμα επικαλυπτικό δαπέδων. Υδροδιαλυτό στεγανοποιητικό γαλάκτωμα. Εύκολο
στην εφαρμογή, γρήγορο στο στέγνωμα, χαμηλής μυρωδιάς άφλεκτο. Το Wood Seal προσδιορίζεται για τα
ξύλινα πατώματα σε χώρους με μεγάλη κίνηση. Είναι ένα υδάτινο επικαλυπτικό γαλάκτωμα που στεγνώνει
γρήγορα, με χαμηλή μυρωδιά που δεν είναι εύφλεκτο και είναι εύκολο στο άπλωμα. Το Wood Seal τονίζει
το χρώμα και δίνει ένα εξαιρετικό βαθύ γυάλισμα χωρίς τις παρενέργειες των επικαλυπτικών (παρκετινών)
που βασίζονται σε διαλύτες.
Προετοιμασία της επιφάνειας των πατωμάτων που απαιτούν γυαλοχαρτάρισμα. Τρίψτε το πάτωμα μέχρι να
φτάσετε στην καθαρή και γυμνή επιφάνεια του (εμπιστευτείτε ειδικευμένο επαγγελματία πατωματζή). Για το
τελευταίο πέρασμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα 120άρι γυαλόχαρτο. Αφού ολοκληρωθεί το τρίψιμο,
σκουπίστε την επιφάνεια προσεκτικά με μία ηλεκτρική σκούπα ώστε να αφαιρεθούν καλά τόσο η σκόνη όσο
και τα κατάλοιπα από το γυαλόχαρτο. Το σκούπισμα αυτό πρέπει να γίνει κάποιες φορές ώστε να μην
μείνει ούτε ένα ίχνος σκόνης.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Με μία παρκετεζοσφουγγαρίστρα από μαλλί προβάτου περνάτε ένα ομοιόμορφο στρώμα υλικού χωρίς να
δημιουργείτε λιμνούλες αλλά έχοντας εξασφαλίσει ότι έχει χρησιμοποιηθεί η σωστή ποσότητα του υλικού
και χωρίς να έχουν γίνει διπλοπεράσματα. Μετά το πρώτο πέρασμα αφήστε να στεγνώσει καλά, 1 ώρα
συνήθως είναι αρκετή. Περάστε το ελαφρά μία περιστροφική μηχανή με πράσινο δίσκο ώστε να
αφαιρεθούν τα οποιαδήποτε εξογκώματα και τα μικροσωματίδια σκόνης που μπορεί να εμφανίστηκαν στο
στρώμα του υλικού, μετά σκουπίστε ξανά το πάτωμα καλά και περάστε ένα δεύτερο χέρι κάθετα προς την
κατεύθυνση του πρώτου περάσματος. Ίσως να χρειαστεί ένα ακόμη πέρασμα εάν πρόκειται για πάτωμα
από μαλακό ξύλο ή για να έχετε ένα πιο γυαλιστερό αποτέλεσμα. Όλα τα πατώματα που έχουν περαστεί με
μία κοινή παρκετίνη κεριού χωρίς να έχουν στεγανοποιηθεί θα πρέπει να γυαλοχαρτιστούν.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Καθαρίστε ολοκληρωτικά το πάτωμα χρησιμοποιώντας περιστροφική μηχανή με μαύρο παντς και
κατάλληλο αφαιρετικό παρκετίνης ώστε να αφαιρεθεί κάθε απομεινάρι παλιάς παρκετίνης και βρωμιάς.
Επιτρέψτε στο πάτωμα να στεγνώσει τελείως και επιθεωρείστε το για να βεβαιωθείτε ότι είναι αψεγάδιαστα
καθαρό. Τότε πρέπει να περάσετε και πάλι με την περιστροφική με ένα 120άρι δίσκο γυαλόχαρτο ώστε να
σιγουρέψετε ότι το πάτωμα είναι αρκετά καθαρό. Ακολουθεί το σκούπισμα με την ηλεκτρική σκούπα ώστε
να αφαιρεθούν όλα τα κατάλοιπα και η σκόνη εφόσον αυτά επηρεάσουν την εμφάνιση στο τελικό
αποτέλεσμα. Το πάτωμα πρέπει να έχει απαλλαγεί από κάθε λέρωμα ή βρωμιά. Το πάτωμα είναι πλέον
έτοιμο να περαστεί με το Wood Seal. Το πέρασμα με το υλικό θα πρέπει να γίνει όπως περιγράφτηκε
προηγουμένως.
Κάλυψη 100-120 τετραγωνικά μέτρα με 5 λίτρα υλικού ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου. Οι
βούρτσες και τα γουνάκια μπορούν να ξεπλυθούν με κρύο νερό.
Χρόνος στεγνώματος:
Για ακούμπιγμα – 1 ώρα
Τελείως σκληρό – 2 ώρες
Για πάτωμα και συνηθισμένη χρήση – 8 ώρες
Για βαριά χρήση – 72 ώρες
Για την πλήρη στεγανοποίηση του υλικού – 7 μέρες
Διατηρείτε το μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια
ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και αναζητείστε ιατρική συμβουλή. Μετά από επαφή με το δέρμα
πλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό. Κέντρο Δηλητηριάσεως: 2107793777
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