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CHERAWOOD
Το CHERAWOOD είναι συντηρητικό ξύλου εξωτερικής χρήσης
βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών. ∆ιεισδύει στο ξύλο και το
προστατεύει από τους µύκητες, το σαράκι και τη σήψη.
Εφαρµόζεται σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες. Ακολουθεί τις
συστολές και διαστολές του ξύλου χωρίς να ξεφλουδίζει,
φουσκώνει ή ραγίζει. Χάρη στα ειδικά UV φίλτρα που περιέχει
παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στον ήλιο. Επίσης προσφέρει
προστασία από την υγρασία και παράλληλα τονίζει τη φυσική
οµορφιά του ξύλου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος: Συντηρητικό ξύλου.
Ειδικό βάρος: 825 - 850 gr/liter (ανάλογα µε την απόχρωση).
Ιξώδες: 19 sec. (DIN 53211 – Cup 2 mm) @ 20OC.
Μέθοδος εφαρµογής: Πινέλο, πιστόλι ή εµβάπτιση.
Αραίωση: Έτοιµο προς χρήση.
Απόδοση: Περίπου 8 m2 ανά λίτρο σε µαλακά ξύλα ή 10 m2 ανά λίτρο σε σκληρά ξύλα.
Στέγνωµα: Συνήθως µε την αφή σε 2 ώρες και επαναβάφεται µετά από 10 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιµηκύνονται
κάτω από κρύες – υγρές συνθήκες.
Αποχρώσεις: ∆ιατίθεται σε άχρωµο και σε 12 αποχρώσεις χρωµατολογίου.
Αποθήκευση: Συνίσταται η αποθήκευση σε θερµοκρασίες από 5OC έως 40 OC.
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιµή της Ε.Ε. γι’ αυτό το προϊόν (κατ. Α/στ – Τύπος ∆): 700 g/l
(2007) και 700 g/l (2010). Η µέγιστη περιεκτικότητα του προϊόντος είναι 700 g/l ΠΟΕ (έτοιµο προς χρήση).
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σε καινούργια ξύλα καθαρίστε καλά τις σκόνες και αφαιρέστε τα λάδια και το ρετσίνι µε διαλυτικό νίτρου. Σε
επιφάνειες µε παλαιά βερνίκια ή χρώµατα σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε τα µε διαβρωτικό. Σε κάθε περίπτωση
λειάνετε τις επιφάνειες µε κατάλληλο γυαλόχαρτο. Η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15%-20%.
Εφαρµόστε πρώτα ένα χέρι CheraWood άχρωµο που διεισδύει βαθύτερα στο ξύλο και ακολούθως 1-2 χέρια
CheraWood έγχρωµο. Το άχρωµο CheraWood δεν συνιστάτε ως τελική στρώση για εξωτερική χρήση. Η τελική
απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώµα του ξύλου, την απορροφητικότητα του και των αριθµό χεριών
CheraWood που εφαρµόστηκαν.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
● Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισµό τους.
● Καθαρίζετε τα εργαλεία αµέσως µετά την εργασία µε White Spirit.
● Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του δοχείου στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΥΓΙΕΙΝΗΣ
● Μακριά από παιδιά ● Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνια αρνητικά
φαινόµενα για το υδρόβιο περιβάλλον. ● Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης.
● ∆ιατηρείτε µακριά από τρόφιµα ή ζωοτροφές και ποτά. ● Μην αναπνέετε ατµούς/εκνεφώµατα. ● Σε περίπτωση
επαφής µε τα µάτια, πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και συµβουλευτείτε ένα γιατρό. ● Μην πετάτε τα
υπολείµµατα στις αποχετεύσεις. ● Μην το πετάτε στο περιβάλλον. Ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες/καρτέλες
ασφαλείας. ● Σε περίπτωση κατάποσης µην προκαλείτε εµετό, συµβουλευτείτε αµέσως ένα γιατρό και δείξτε του το
δοχείο ή αυτήν την ετικέτα.
ΑΝΑ∆ΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ
ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10ΟC
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