SIKKENS Zaščita lesa

LES –

naraven
material
najbolj
primeren za
vrt in terase
Samo najboljše za vaš les izberite pravo barvo

K

ateri material je bolj primerna za vrt in terase od naravnega materiala, lesa? Kjerkoli se uporablja, ustvarja atmosfersko
vzdušje in povečuje občutek dobrega počutja.
Vrhunska zaščita lesa in fascinantno lepa zbirka barv so zaščitni znak SIKKENS Cetol premazov. Zbirka Never Ending Impressions ponuja
zanimiv spekter intenzivnih barv najvišje transparentnosti, katere so prepričale glavne stranke,
med njimi tudi Walt Disney in McDonald’s.
Potopite se v svet, poln barv. Never Ending Impressions barvna kolekcija, vam ponuja široko
paleto edinstvenih, intenzivnih in uravnoteženih
barvnih tonov, ki vam prefinjeno in živahno odpirajo več prostora za vašo ustvarjalno svobodo.
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Ker je zunanji les izpostavljen ekstremnim
obremenitvam zahteva posebno zaščito in
skrb, da ostaja lep in nedotaknjen in ne siv. V
zadnjih letih se čedalje bolj uveljavlja zaščita lesa z oljem, zaradi katerega je material prijeten
na otip, dobi svilnat sijaj, njegova površina pa
ostane prepustna. Proizvod, CETOL WF 771,
je premaz na vodni osnovi, ki z lahkoto zamenja
in nadomesti vsa olja in je bil posebej razvit za
te namene, da ohranja edinstven učinek lesa, ki
žari v vseh svojih barvah. Material je tankoslojni
mat premaz, ki ne ustvari filma, združuje dve
zaščitni tehnologiji: dobra zaščita lesne površine brez luščenja kot tudi zelo dobro zaščito
proti UV in vlagi.

OPTIMALNA POVRŠINSKA ZAŠČITA
Funkcija samo izravnalne smole
Vezivo 1
Vezivo 2

Zaščita lesa SIKKENS

TAKO ENOSTAVNO JE PREMAZOVATI S CETOL WF 771

Passion for wood
Pripravite
podlago

Enakomerni
prvi nanos
CETOL WF 771

Po prvem
nanosu pustite
4 ure sušiti

Drugi nanos
CETOL
WF 771

Nezaščitena lesena terasa iz tropskega lesa

Po drugem
nanosu pustite
4 ure sušiti

Tretji nanos
CETOL
WF 771

CETOL WF 771 JE ZAŠITA IN LEPOTA ZA:
• terase
• fasadne obloge in ograje
• rastlinjaki, vrtno pohištvo in vrtne ograje
• strešne in lesene konstrukcije

ZELO UČINKOVIT ZA VSE VRSTE LESA
• lesa iglavcev, kot so bor, smreka, macesen
• tropske vrste lesa kot Ipe, Bangkirai, Meranti,
teak
• trdega lesa, kot so hrast
• tlačno impregniran les
• modificirane lesove kot Accoya ali Termoles

PREDNOSTI IZDELKA:

Zaščitena lesena terasa iz tropskega lesa s proizvodom CETOL WF 771

• lahko se uporablja kot temeljni, vmesni in
končni premaz
• visoka UV zaščito
• se ne lušči
• lahko se uporablja tudi kot efekt staranega lesa
• visoka prepustnost za paro
• lahko se premazuje brez brušenja
• hitro sušenje (najmanj dva nanosa na dan)
• izredno veliko število barv
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