
• 0,5L – 2,5L  
• ± 8m²/L
• Schnięcie miedzy warstwami – 6h
• Czyszczenie narzędzi – woda



• Zniszczone elementy drewna na zewnątrz: płoty, drzwi, ramy okienne itp.
• Surowe, zniszczone i poczerniałe drewno.

Stare, niedostatecznie zabezpieczone drewno wraz z upływem czasu szarzeje i niszczy się, a bruzdy ulegają pogłębieniu.
• Podkład do zszarzałego drewna V33 umożliwia szybką i prostą renowację powierzchni.
• Maskuje uszkodzenia i przebarwienie drewna spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi.
• Ujednolica kolor drewna przed aplikacją lazury.
• Nadaje powierzchni wygląd jasnego drewna.
• Jest kompatybilny z lazurami na bazie wody i rozpuszczalnika. Nie stosować na lazury kolorowe, takie jak zielony, czerwony, 
niebieski itp.

• Stare drewno, surowe lub pokryte starą warstwą lazury : usuń łuszczące się i odpadające elementy za pomocą papieru 
ściernego i odpyl.
• W celu lepszej ochrony przed biokorozja, drewno surowe zabezpiecz Impregnatem do drewna budowlanego V33.

Temperatura stosowania od 12°C do 25°C.
Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Nie stosować podczas deszczu lub przy wysokiej wilgotności
powietrza.
1. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. W trakcie nakładania w razie
potrzeby powtórnie wymieszać.
2. Nakładać za pomocą pędzla. Należy nałożyć jedną lub dwie warstwy w zależności od porowatości podłoża. Druga warstwę
można nałożyć po min. 6 godzinach od nałożenia pierwszej.
3. Otrzymany kolor powinien być jednolity i maskować ciemny odcień drewna.
4. Po całkowitym wyschnięciu Podkładu (min. 12 godzin od nałożenia), należy nanieść dwie warstwy lazury.

• Jeśli podłoże jest bardzo porowate, nałóż druga, cienka warstwę Podkładu do zszarzałego drewna V33 aby wyrównać 
zabarwienie.
• Aby uzyskać jak najlepszy efekt estetyczny należy nałożyć na powierzchnię lazurę w odcieniu drewna, unikając zbyt jasnych 
odcieni.
• Produkt nie jest odpowiedni do rozjaśnienia drewna świeżo pokrytego lazurą. W tym wypadku należy usunąć warstwę lazury
mechanicznie za pomocą papieru ściernego lub chemicznie za pomocą Żelu do usuwania starych powłok V33.

Zawiera produktu biobójczego (konserwujące): Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4 -izotiazolin-3-onu i 2-
metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH211: 
Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu. P102: Chronić przed 
dziećmi. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać
zgodnie z krajowymi przepisami. Chronić przed zamarznięciem. Wartość graniczna UE dla tego produktu (Kat.A/g): 30g/L (2010).
Produkt ten zawiera maks. 4g/l LZO. Termin przydatności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu.
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