Technický list
One Coat Fencelife
vodou ředitelná emulze na ochranu a dekoraci dřeva v exteriéru
Vlastnosti
Obsahuje speciální vosky, pryskyřici a barevné pigmenty odolné proti blednutí a proti
škodlivým vlivům UV záření. Nátěr zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva. Suchý a voděodolný
je už za cca 1 hodinu. Zabraňuje nasáknutí dřeva vodou, ale umožňuje mu dýchat. Vyznačuje
se barevnou stálostí a odolností proti stárnutí. Není škodlivý pro rostliny ani zvířata.
Použití
Dřevěné zahradní domky, konstrukce, podhledy, vrata, přístřešky, ploty a další výrobky z
neopracovaného dřeva.
Není vhodný na podlahy a zahradní nábytek!
Upozornění
Nenatírejte při teplotách pod 10°C, před deštěm nebo při vysoké vlhkosti vzduchu.
Používejte ochranné rukavice. Nepoužívejte na povrchy, které přicházejí do styku
s potravinami nebo na kterých se připravuje jídlo.
Příprava
Ujistěte se, že je dřevo čisté a suché. Pomocí tvrdého kartáče a brusného papíru odstraňte
veškeré nečistoty, mech, plíseň a lišejníky. Barvu nátěru nejdříve vyzkoušejte na nenápadném
místě.
Nanášení
Před i během používání emulzi dobře promíchávejte. Nanášejte štětcem nebo stříkací pistolí
v rovnoměrné vrstvě. Jedna vrstva stačí. Pro dosažení sytějšího odstínu nebo vyššího stupně
ochrany proti povětrnostním vlivům aplikujte nátěr ve více vrstvách.
Doba schnutí
Schne za normálních povětrnostních podmínek cca 1 hodinu. Podle potřeby jej lze znovu
nanést po 4 hodinách.
Vydatnost
6 m2 / l v jedné vrstvě na hrubě opracované dřevo.
Ředidlo/čistidlo
Neřeďte. Štětce umyjte vodou s detergentem.
Skladování
Skladujte při teplotách nad 5°C na chladném, suchém, dobře větratelném místě, daleko od
zdrojů tepla a vznícení. Chraňte před mrazem.
Likvidace
Nelikvidovat do odpadů, stok a vodotečí. Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený
výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci
nebezpečných odpadů.
První pomoc
Při zasažení očí vymývat 10-15 minut vlažnou vodou. Při potřísnění pokožky omýt teplou
vodou a mýdlem, případně ošetřit regeneračním krémem. Při náhodném požití vypláchnout
ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, zajistit průchodnost dýchacích
cest. V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení očí, požití většího množství
přípravku) vyhledat lékařskou pomoc. Postup první pomoci je také možno konzultovat s
Toxikologickým informačním střediskem v Praze – tel.: 224 919 293.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Mezní (limitní) hodnota obsahu VOC (subkategorie A/e): 130 g/l
Maximální obsah VOC 5 g/l
Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Datum doporučené spotřeby 60 měsíců od data uvedeného na obalu.
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