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COMPLEX-HOLZVERGRAUER-ZEŠEĎOVAČ
VÝROBEK:

Complex Vergrauer je přírodní urychlovač zešednutí dřeva, který v krátkém čase od
nanesení přípravku (zvláště u modřínu, dubu a pařených druhů dřeva) vlivem UV
záření a povětrnosti spustí biologický a fyzikální procese, který způsobí stejnoměrné a
přirozené zešednutí dřeva. Zvláštní složení přípravku bez barevných pigmentů přivodí
přirozený proces, který jinak trvá několik let.

OBLAST POUŽITÍ:

Všude tam, kde architektůra a přání uživatele vyžaduje nebo potřebuje zešednutí
dřeva v krátkém čase. Úprava dřeva tímto přípravkem dává nové možnosti vzhledu.
Complex Vergrauer je optimální pro dubu, modřín a pařené dřevo, je však vhodný i
pro ostatní dřeviny, účinek je nutné předem vyzkoušet na menším kusu dřeva.

ZPRACOVÁNÍ:

dřevěná plocha se musí důkladně očistit od prachu, masnoty a dalšího znečištění. Na
plochu se sytě nanese přípravek cca 50-80 g/m² a nechá se vsáknou a uschnout. Po
uchnutí se plocha dokončí oleji nebo vosky, doporučujeme Complex Holzaussenöl
odstín Antigrau

ZPŮSOB NÁNOSU:

nános štětcem nebo válečkem

TECHNICKÁ DATA:

Hustota: ca. 1,00g/cm³, Viskozita: řídká tekutina, Sušina: neuvedena Zápach:
příjemný , mírný
Nejmenší nános: neředěn 50 - 80 g/m² na nános – 1 lt vystačí na ca. 12-20 m²
jpodle savosti dřeva;
Ředidlo: použít neředěn – čištění pracovního nářadí - voda.
Balení: 1 lt; 5 lt;
Transport: není ADR
Sušení:
podle klimatický podmínek - proschlý: ca. 24 hod.

SKLADOVÁNÍ:

Skladovatelnost: min. 2 roky při normální teplotě v neotevřeném originálním obalu;
Vbf: odpadá.

UPOZORNĚNÍ:
Nepatří do rukou dětí. Používejte ochranné rukavice. Seznamte se s Bezpečnostním listem

Předchozí údaje a informace jsou sestaveny podle našeho nejlepšího svědomí a vědomí, a slouží
jako základní směr. Z důvodů různých způsobů použití a pracovních metod je nemožné postihnou
každou situaci. Je proto nezbytné naše materiály samostatně před začátkem práce přezkoušet .

