
 

IMPREGNANT CERAT C25 PENTRU LEMN 

 

PREZENTARE 

Impregnantul cerat C25 pentru lemn este un produs realizat pe bază de copolimeri acrilici si ceruri 
hidrofobe  in dispersie apoasă cu aditivi speciali si fungicizi care asigură protecţia peliculei prevenind 
apariţia ciupercilor.  
Se caracterizează printr-o putere mare de pătrundere în lemn, la un timp de uscare relativ scurt,  
realizînd o bună umplere a porilor si rezistenta foarte buna la apa. 
Se utilizează in finisarea lemnului expus în exterior cand se indica grosimi reduse de pelicula. 
 
DATE TEHNICE 

Aspect produs    - lichid omogen incolor sau colorat conform mostra 
Timpul de scurgere 
CF Ø 4 mm, 23°C, sec.   - 12-14 
Conţinut in substanţe 
nevolatile%                 - 25±0,5 
Conţinut in substanţe  
volatile (apa)%, maxim   -75 
 
APLICARE 

Aplicarea se face lemn crud , in 2 straturi succesive la un interval de maxin 1 ora. Se aplica nediluat. 
Nu se aplica ulterior lac. 
Produsul se aplică pe suprafeţe din lemn curate, şlefuite în prealabil cu abraziv cu o granulaţie de 80. 
Aplicarea se face prin imersie sau pensulare cu un consum mediu de 180÷200 g/m²(consum total 2 
straturi); surplusul rezultat la imersie se uniformizează prin scurgere deasupra vănii de imersie. 
Timpul  de imersie indicat este de cca 5 secunde. 
A se omogeniza bine inainte de utilizare. 
 
CONDITII DE APLIACRE 

Temperatura mediu   - 15 ÷ 25°C 
Umiditate medie max.   - 75% 
Umiditate suport max.   - 12-15% 
Nu se recomanda aplicarea la soare. 
Produsul colorat asigură protecţie la radiaţiile UV.  
Ustensilele de lucru se spală cu apă imediat dupa utilizare. 
 
AMBALARE ŞI LIVRARE 

Produsele se livrează in ambalaje de plastic de 2,4,8,15 kg sau alte capacităţi la solicitarea clientului. 
 
DEPOZITARE 

Depozitarea se face in spaţii închise la temperturi cuprinse intre 4 si 35°C 
 
ATENTIE:  Sub temperatura de 0°C produsul îngheată si devine neaplicabil ! 
 
TERMEN DE VALABILITATE 

Termenul de valabilitate este de 12 luni in ambalajul original închis, in condiţiile de depozitare 
prevăzute mai sus. 
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