BORI gel lazur este disponibil în 6 nuanțe diferite:

2 brad

3 teak

4 nuc

6 cireș
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9 palisandru
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Instrucțiuni de utilizare
BORI gel lazur nu trebuie amestecat înainte de
folosire. Dacă îl amestecați, așteptați cel puțin o oră
înainte de aplicare pentru ca acesta să-și recapete
textura ideală. Aplicați pe o suprafață curată și uscată.
Înainte de prima aplicare pe suprafețele exterioare și
în cele interioare umede, vă recomandăm să folosiți
BORI impregnation with biocide W. Stratul următor
se va aplica după 24 de ore. Pentru obținerea unui
aspect mai frumos al suprafeței, îndepărtați particulele
de praf înainte de a aplica stratul următor, șlefuind și
ștergând cu grijă suprafața. Când terminați, curățați
uneltele cu diluant TESSAROL.

Textura de gel a lazurei permite
o aplicare rapidă și ușoară

Aplicare: pensulă

Domeniul de aplicare

• Peliculă bogată, cu luciu mătăsos
• Asigură protecţia lemnului contra expunerii la soare
şi a altor efecte ale agenţilor atmosferici
• Adaosul de ceruri sporește rezistența la apă
a peliculei
• Elasticitate – pelicula de protecție nu crapă şi nu se
exfoliază

BORI gel lazur este folosit pentru decorarea și
protejarea suprafețelor interioare și exterioare din
lemn, asigurând protecție excelentă atât împotriva
razelor solare, cât și împotriva altor efecte ale agenților
atmosferici. Este potrivit pentru suprafețe precum
ferestre, uși, jaluzele, obloane, garduri, plăci, cabane
din lemn, căsuțe de grădină, mobilier de grădină etc.
Produsul se distinge de celelalte baițuri
prin textura unică de gel care previne
scurgerea de pe pensulă și prelingerea pe
suprafețele verticale.

Timp de uscare: 24 de ore înainte de a aplica următorul
strat
(în condiții normale: 20 °C,
umiditate relativă 65%)
Număr de straturi: 2 – 3
Diluare: produsul este gata de utilizare.
Consum: 1 l acoperă 14 – 16 m2 într-un strat
Ambalare: 0,75 l / 2,5 l
Nuanțe: 6 nuanțe standard
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