Jedna pergola w niecałe 3 min!

Impregnat
koloryzujący
Easy Impregnat
poj. 0,75l; 2,5l; 5l

INFORMACJE

Wykończenie

Wydajność**

Easy Impregnat V33 to impregnat do drewna o dużej
sile krycia oraz nowoczesnej kolorystyce
• Najszybszy sposób na udekorowanie drewna nowego
i poszarzałego, takiego jak: pergole, płoty, altany
ogrodowe. Możliwość aplikacji za pomocą
spryskiwacza ogrodowego.

Schnięcie*

Czyszczenie

• Kryjące wykończenie: dekoruje i zabezpiecza drewno
postarzałe i zaplamione
• Trwała ochrona koloru przed czynnikami
atmosferycznymi i promieniowaniem UV

*między warstwami
**przy zastosowaniu opryskiwacza ok. 4m2/l

• Gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczania
• Szybkoschnący
• Dostępny w 7 atrakcyjnych kolorach

Zastosowanie: drewno nowe i poszarzałe takie jak pergole, płoty, altany ogrodowe. Easy Impregnat
nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.

Impregnat koloryzujący Easy Impregnat

PRZYGOTOWANIE
Drewno musi być suche i czyste. Przed zastosowaniem produktu drewno należy oczyścić za pomocą pędzla lub
szczotki w celu usunięcia wszelkich zewnętrznych zanieczyszczeń.
Idealne warunki stosowania: 12°C - 25°C, bezdeszczowy i bezwietrzny

APLIKACJA
Aplikacja impregnatu do drewna Easy Impregnat V33 za pomocą opryskiwacza
Należy dokładnie zakryć wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane za pomocą kartonu lub folii
malarskiej.
Wymieszać produkt przed użyciem za pomocą szerokiego mieszadła w celu uzyskania jednorodnej
konsystencji, a następnie przelać go do opryskiwacza ogrodowego.
1. Przed malowaniem należy wykonać próbę na kartonie lub drewnie w celu wyregulowania dyszy i jej
przepływu.
2. Nałożyć dwie warstwy zaczynając od góry. Malować wykonując wolne, poziome ruchy w kształcie litery „S”
w odległości ok. 25-30cm od malowanej powierzchni.
3. Pozostawić do wyschnięcia na 2h przed malowaniem drugiej warstwy.
4. Nałożyć drugą warstwę impregnatu.
Po użyciu wyczyścić opryskiwacz oraz dyszę za pomocą wody.
Impregnat do drewna Easy Impregnat można nakładać również za pomocą pędzla.
Ilość warstw: 2-3 warstwy przy zastosowaniu pędzla; 1 warstwa przy zastosowaniu opryskiwacza*
* Przy zachowaniu zalecanych wydajności

WSKAZÓWKI I PORADY V33
Należy unikać zatrzymywania ruchu ręki podczas aplikacji aby zapobiec nakładaniu zbyt grubej warstwy
produktu.
Pozostałości większych kropli impregnatu rozprowadzić za pomocą pędzla
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