
Технічний опис

11-10 (замінює 08-08) ZKL 7001 b.w.

ТОВ «Лівінг Вуд Україна»
08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com
1

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER Woodwax 30720

Віск для обробки деревини

Опис продукту Во до роз чин на, рід ко те ку ча вос ко ва емуль сія для вну трі шніх ро біт. Про ни кає
гли бо ко в ма те рі ал, за ра ху нок чого має ви со кі во до від штов ху валь ні вла сти- 
во сті. Пра кти чно не змі нює ко лір де ре ва. Вос ко вий глян со вий блиск з'яв ля є- 
ться від ра зу пі сля ви си ха н ня без на ти ра н ня по верх ні щі ткою.

Сфера використання Де ре в'я на об шив ка стін і стель, па не лі

Спосіб нанесення Пен злем (акри ло вий пен злик), роз пи лю ва н ня (сти сне не по ві тря).

Нанесення пензлем Не ро збав ле ний AD LER Wood wax 30720 на но си ти в 2 - 3 шари (в про між ках,
при не об хі дно сті, про ве сти за гла джу ва н ня по верх ні шлі фу валь ни ми ма те рі- 
а ла ми).
При ро бо ті з па зо гре бне ви ми до шка ми ре ко мен ду є мо про во ди ти фар бу ва н- 
ня прин ци по во пе ред мон та жем; якщо це зро би ти не мо жли во, в па зо гре бне- 
ву область слід на но си ти лише не ве ли ку кіль кість во ску Wood wax щоб уни- 
кну ти скле ю ва н ня.

Подальша обробка Для того, щоб по си ли ти ха ра ктер ний вос ко вий блиск, пі сля на не се н ня остан- 
ньо го шару, по верх ню мо жна по лі ру ва ти щі ткою з кін сько го во ло са.

Розчинник Вода, про дукт го то вий до за сто су ва н ня.

Температура застосування і
об'єкта

Не мен ше +10°C.
Ви со ка во ло гість по ві тря і / або низь кі тем пе ра ту ри спо віль ню ють про цес ви- 
си ха н ня.

Сушка (при кімнатній
температурі 20°C)

Шлі фу ва н ня або на не се н ня на сту пно го шару при бли зно че рез 3 го ди ни.

Робочий інструмент Від ра зу пі сля ви ко ри ста н ня про ми ти во дою. По тім до бре про су ши ти роз пи- 
лю ва чі з ме тою уни кне н ня по яви іржі.
За со хлі за ли шки во ску ви да ли ти за до по мо гою AD LER Ab bei zer Rote Krä he
95125.

Покривність (на шар) 10 - 15 м²/  л

Упаковка 375 мл, 750 мл, 3 л

Умови зберігання У прохо ло дно му, за хи ще но му від за мер за н ня мі сці.

Термін зберігання 3 роки в ори гі наль ній не по шко дже ній упа ков ці
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Кольори Без барв ний 30720 то ну є ться; спе ці аль ні ко льо ри мо жна отри ма ти за до по- 
мо гою ко ло ру валь ної си сте ми AD LER Mei ne Lieb lings far be або Co lor4y ou

Дані щодо безпеки До три му ва ти ся вка зів ки па спор та з без пе ки!

До три му ва ти ся стан дар тних пра вил те хні ки без пе ки не об хі дно на віть при
ро бо ті з про ду кта ми з ма лим вмі стом шкі дли вих ре чо вин.


