
SC TIFEL SRL FISA TEHNICA

BAIŢURI  PENTRU LEMN CERATE SAU CLASICE

PREZENTARE

Baiţurile cerate au la bază ceruri sintetice în dispersie apoasă şi coloranţi cu efect de colorare
clasic  sau  pozitiv.  Ele  sunt  destinate  finisării  esenţelor  de răşinos,  conferă  lemnului  un aspect  mat-
mătăsos şi tuşeu plăcut, evidenţiind aspectul natural al lemnului

Se pot realiza în orice culoare conform mostrelor solicitate de client.
Baiţurile clasice pentru lemn sunt soluţii  de colorare în mediu apos care servesc la colorarea

suprafeţei lemnului în tonul dorit.
SC TIFEL SRL produce 7 culori de bază  prin a căror combinare se poate obţine orice nuanţă.

DATE TEHNICE                       BAIŢURI CERATE           BAIŢURI CLASICE

Aspect            - lichid omogen                    - lichid colorat
  opac, colorat

Timp de scurgere
Cupa ISO 2431 nr.4,
23ºC, sec 12-15             12
Conţinut în substanţe
nevolatile%, minim       7            7
Conţinut în substanţe
volatile(apă) %, maxim                 93
PH 8,7-9,5          7 - 7,5
Timp de uscare tip E, minute      60           60

PREGĂTIREA SUPORTULUI  

Pregătirea suprafeţei lemnului trebuie  făcută obligatoriu cu 3 şlefuiri, ultima având granulaţie de
minim 150 pentru baiţurile cerate şi minim 2 şlefuiri pentru baiţurile clasice. Suprafaţa se va desprăfui
foarte bine înainte de aplicare, cu ajutorul unei surse de aer comprimat.

APLICARE

Metoda  recomandată  pentru  baiţurile  cerate  este  cea prin  pulverizare,  cu  un consum de  70-
90g/m². Se poate aplica şi cu buretele.

După uscare, 60 minute la 20ºC, ceara migrată la suprafaţă se şterge cu burete abraziv până la
lustruire.

Baiţurile clasice se pot aplica prin pulverizare, imersie, pensulare sau cu buretele.
Înainte de utilizare, baiţurile se vor amesteca foarte bine în ambalajul original.

LIVRARE, DEPOZITARE

Baiţurile pentru lemn se livrează în canistre din material plastic de 5 litri sau alte capacităţi de
comun acord cu clientul.

Depozitarea se face în spaţii închise la temperaturi cuprinse între 5 şi 30ºC.

ATENŢIE: Sub temperatura de 0ºC produsele îngheaţă şi devin neaplicabile.

TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 6 luni de la data fabricaţiei, în ambalaj închis cu respectarea
condiţiilor de depozitare.
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