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Felhasználási utasítás
A BORI lazúrgél terméket használat előtt nem kell
felkeverni; ha mégis felkeveri, felhordás előtt legalább
egy órát várjon, hogy a gél újra az ideális szerkezetbe
rendeződhessen. Tiszta, száraz felületre vigye fel. Ha
kültéren vagy nedves belső térben használja, javasoljuk,
hogy az első réteg felvitele előtt használjon BORI biocid
impregnáló W terméket. A következő réteget 24 óra
elteltével vigye fel. Ha azt szeretné, hogy a felület még
szebb megjelenésű legyen, a következő réteg felhordása
előtt távolítsa el a porrészecskéket a felület finom
megcsiszolásával, majd letörlésével. A munka végeztével
a szerszámokat TESSAROL hígító termékünkkel
tisztítsa meg.

A bevonat gélszerkezete gyors,
könnyű felvitelt tesz lehetővé

Alkalmazási terület

• Dús, selyemfényű fedőréteg
• Védi a faanyagot a naptól és egyéb időjárási
hatásoktól
• A hozzáadott viaszok fokozzák a bevonat
vízállóságát
• Rugalmasság – a védőréteg nem töredezik és nem
hámlik le

A BORI lazúrgél beltéren és kültéren is használható fa
díszítésére és védelmére, mivel kiváló védelmet nyújt
a nap és egyéb időjárási hatások ellen is. Alkalmas
ablakokra, ajtókra, zsalugáterekre, redőnyökre,
kerítésekre, faburkolatokra, fából készült házikókra,
kerti házakra, kerti bútorokra, stb.
A terméket más fapácoktól egyedi
gélszerkezete különbözteti meg, mely
megakadályozza, hogy az ecsetről
lecsöppenjen, illetve függőleges
felületekről lefolyjon.

Felhordás: ecsettel
Száradási idő: 24 óra a következő réteg felvitele előtt
(normál körülmények között: 20 °C, relatív
páratartalom: 65%)
Rétegek száma: 2 – 3
Hígítás: a termék azonnal használható
Kiadósság: 1 l egy rétegben 14 – 16 m2 felület fedésére
elegendő
Kiszerelés: 0,75 l / 2,5 l
Színárnyalatok: 6 normál színárnyalat
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