LOG GUARD

Charakterystyka produktu:
Skład:olej lniany, żywice, wosk, specjalne
dodatki.
Wydajność:W zależności od rodzaju drewna 1
litr mieszanki wystarcza na 35 m2 powierzchni
Pojemność:jedno opakowanie do rozpuszczenia w 15 litrach wody.
● Log Guard jest produktem, który jest ostatnia szansą ratunku
dla gnijących desek. Zatrzymuje procesy gnilne.
● Log Gurad to sucha masa soli mineralnych, które należy
rozpuścić w wodzie.
● Po zastosowaniu 
Log Guard drewno należy pokryć produktami z
olejem lnianym w składzie. Olej lniany utrzymuje sole w
drewnie na tyle dobrze, że deszcze nie mogą jej wymyć.
● Środek nie posiada koloru ani zapachu i nie zmienia wyglądu
drewna.
● Nie zacieka i szybko się wchłania.
Zastosowanie:
Do drewna, które zaczęło gnić, albo jest narażone na gnicie.
Sposób użycia:
Substancje należy rozpuścić w 15 litrach wody, porządnie wymieszać
przez zastosowaniem. Na wcześniej oczyszczoną powierzchnię należy
nałożyć przynajmniej trzy warstwy substancji za pomocą szczotki
lub rozpylacza. Roztwór nadaje się do użycia do 12 godzin od
rozpuszczenia. W trakcie prac temperatura powietrza powinna
znajdować się w przedziale od +5ºC do +32ºC. W ciągu dwóch 
trzech dni tak przygotowana powierzchnia jest gotowa do malowania
za pomocą oleju lnianego lub farby na bazie oleju lnianego. Po
wyschnięciu drewno jest czyste i bezpieczne dla środowiska. Tak
zabezpieczone drewno jest już bezpieczne na lata, gdyż produkt
zatrzymuje procesy gnicia, uniemożliwia zasiedlenie się kornikom
lub mrówkom itp.
Nakładając produkt na drewno należy korzystać z rękawic
ochronnych zgodnie z normą EN 374.
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Nakładając produkt na drewno należy korzystać z gogli ochronnych
zgodnych z normą EN 166.

Przy profesjonalnym stosowaniu
stosowanie stroju ochronnego.
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Czyszczenie narzędzi i przechowywanie:
Nie wykorzystany płyn przechowywać w zamkniętym opakowaniu w
przewiewnym pomieszczeniu. Zamknięty produkt jest zdatny do użytku
przez 12 miesięcy od daty przygotowania substancji.
Narzędzia wykorzystane w trakcie pracy, czyścić wodą zaraz po
zakończeniu pracy, przed zaschnięciem substancji.
UWAGA!

Produkt drażniący. Może wywoływać uczulenie. Uważać na
kontakt oleju z oczami lub nozdrzami.
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Produkt szkodliwy dla środowiska.
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