
FISA TEHNICA

ESTETIK

AGENT DE IMPREGNARE A ULEIULUI, HIDROFOB, PROTECTOR PENTRU LEMN UTILIZAT LA
TRATAMENTUL LEMNULUI ATAT IN EXTERIOR, CAT SI IN INTERIOR. PRODUS UTILIZAT PENTRU
PROTECTIA LEMNULUI DE RADIAȚII UV SI DE PENETRARE A APEI. NU SE CRAPA ȘI NU SE
EXFOLIAZA OFERIND O PROTECTIE PERFECTA IMPOTRIVA UMIDITATII.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
›Protec�e perfecta impotriva umezelii si a radia�ilor UV
›Patrunde adanc in structura lemnului
›Eviden�aza trasaturile lemnului
›Nu se crapa
›Nu se exfoliazae
›Conceput pentru interior și exterior
›Formeaza suprafețe mate care pot fi reinoite, fara a fi necesara indepartarea stratului original
›Testat conform standardelor tehnice europene (ČSN EN 927-3, ČSN EN 927-5, ČSN EN ISO 2409)
›Produs in conformitate cu sistemul de management al calita�i conform ISO 9001 si 14001

DOMENII DE APLICARE:
Pentru finisarea cu vopsea decora�va a lemnului, a construc�ilor din lemn, a pieselor de
construc�e si a altor elemente din lemn, cum ar fi gardurile, pergolele, mobilierul de gradina,
captuseala casei si casutele. Este proiectat pentru u�lizare atat in interior, cat si in exterior.
CONȚINE:
Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2% aroma�ci; ulei solvent (petrol), mediu
alifa�c; ulei solvent (petrol), aromat greu.

CONȚINUTUL COMPUȘILOR ORGANICI VOLATILI, COV: limita A / h; OS (solvent organic) 750 g / l,
conține 557 g / l în soluția de aplicare

DENSITATE RELATIVA (LA 20 ° C): 0,83-0,95

CULOARE DE INDICATIE:
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CARACTERISTICILE LEMNULUI TRATA SI ASPECTUL:
Produsul patrunde adanc in structura lemnului, eviden�aza liniile sale si ofera umbra necesara.
Formeaza suprafețe mate care care pot fi reinoite, fara a fi necesara indepartarea stratului
original. Nu se sparge sau se desprinde. Culoarea, �pul bazei si numarul de finisaje de vopsea
afecteaza nuanta finala.

APLICARE:
Produsul nu este pentru diluare. Se aplica prin vopsire cu o pensula sau cu o rola.

EFICIENTA:
›1 l = 6 până la 12 m2 (în funcție de absorbția lemnului și de numărul de straturi)

PROCEDURI DE APLICARE TEHNOLOGICA:
PREGATIRE DE BAZA:
Inainte de aplicare, cheresteaua trebuie sa fie curata, uscata, bine slefuita, cu un con�nut de
umiditate de pana la 14%, fara reziduuri de rasini in direc�a fibrelor. Lemnul cu con�nut crescut de
rasina, cum ar fi zavorul si pinul, trebuie sa fie liber de orice urme de rasina, de ex. prin spalare cu
amestecuri de solven� polari si nepolari, de ex. toluen, bu�l-acetat si etanol în raport 1: 1: 1.
Calitatea pre-prega�rii cherestelei afecteaza aspectul general al tratamentului final al suprafetei si
durata de viata totala a stratului de vopsea. Suprafata lemnului des�nata exteriorului trebuie
tratata cu unul din agen�i de impregnare a biocidelor din seria Bochemit®, care asigura protec�a
lemnului impotriva mucegaiului, ciupercilor si insectelor, de ex. Bochemit® QB Hobby sau Bochemit®
Op� F + (varianta incolora). Bochemit® Este�k poate fi aplicat dupa o uscare perfecta a agen�lor
fungicizi care depinde de temperatura și conținutul de umiditate din aer și durează în mod obișnuit
4 pana la 24 de ore. La reinoire, este recomandat sa slefui� usor cheresteaua, indepartand straturile
vechi necompacte. Inainte de curatarea instrumentelor de lucru, indeparta� cat mai multa vopsea si
apoi spala� cu agen� de degresare. Se recomanda respectarea intregului sistem de aplicare a
vopselei conform fisei de catalog.

APLICARE:
Este necesar sa agita� agentul inainte de u�lizare, deoarece poate aparea sedimentarea par�ala a
pigmen�lor. Tipul si suprafata afecteaza nuanta rezultata a vopselei si, prin urmare, va recomandmm
sa aplica� vopseaua de test inainte de aplicarea finala. Se aplica pe baza pre-prega�ta la temperatura
minimă a aerului si material de baza +5 pana la +40 ° C. Temperatura op�ma pentru aplicarea
vopselei este de +10 pana la +23 ° C, iar con�nutul rela�v de umiditate a aerului este de 40 - 70%.
Aplicarea vopselei pe subiecte se realizeaza în 1 pana la 2 straturi, pentru aplicarea vopselei in
exterior este nevoie de 2 pana la 3 straturi in func�e de nivelul de absorb�e de baza. Materialul
excesiv trebuie indepartat cu o perie dupa 10 pana la 20 de minute. Agentul nu necesita diluare.
Vopsirea suprafetelor mai mari necesita u�lizarea materialului din acelasi lot de produc�e cu aceeași
nuanta garantata.

USCARE:

Uscat la a�ngere ...................... 6 ore

Poate fi revopsit ....................... 6–16 ore

Uscat ....................................... 24 de ore

PERIOADA DE VALABILITATE: 36 luni (in recipientul original nedeschis)

MARIMEA AMBALAJULUI: 5 l
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DEPOZITARE PRODUS:
Produsul se depoziteaza in containere originale inchise, in zone bine ven�late, in limitele
temperaturii +5 pan la +25 ° C, departe de alimente, bauturi, furaje si surse de aprindere (foc
deschis, scantei, suprafete fierbin�). A nu se lasa la indemana copiilor. Depozita� ver�cal.

COMPATIBILITATE CU ALTE PRODUSE:
Bochemit® Este�k poate fi u�lizat pentru cherestea si elemente din lemn tratate cu agen� de
impregnare biocida Bochemit® QB Hobby sau Bochemit® Op� F + (varianta incolora). Bochemit®
Este�k nu trebuie amestecat cu alte produse.
AVERTIZARE:
Poate fi fatal daca este inghi�t si intra in caile respiratorii. Poate provoca leziuni ale organelor
prin expunere prelungita sau repetata. Nociv pentru viata acva�ca cu efecte de lunga durat. A nu
se lasa la indemna copiilor. Evita� eliberarea in mediu. Purta� manusi de protec�e /
imbracaminte de protec�e / protec�e a ochilor / protec�e a fetei. DACA ESTE INGHITIT: Apela�
imediat la un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau un medic. Nu provoca� voma. Arunca� con�nutul /
recipientul la deseuri periculoase conform legisla�ei regionale. Expunerea repetata poate provoca
uscaciunea pielii sau crapaturi. Con�ne bis (2-e�lhexanoat de cobalt). Poate produce o reac�e
alergica.
PRIMUL AJUTOR:
IN CONTACT CU OCHI: Cla�� imediat ochii larg deschisi �mp de cel pu�n 15 minute cu apa curenta
pentru a lasa apa sub pleoape; solicita� ajutor medical. Inhalare: Indeparta� sursa de expunere,
asigura� admisia de aer proaspat pentru pacient, men�nandu-l nemiscat (preveni� stresul fizic,
inclusiv mersul pe jos), solicita� ajutor medical, daca este necesar. IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA
(sau parul): Indeparta� hainele contaminate; spala� pielea contaminata cu can�tate suficienta de
apa, sapun, solicita� ajutor medical daca este necesar (in func�e de gravitatea si scopul
contaminarii).

ELIMINAREA DESEURILOR:

Livra� deseurile pentru eliminare catre o firma specializata, autorizata in as�el de ac�vita�.

Producatorul nu este raspunzator pentru daunele cauzate de u�lizarea necorespunzatoare a
produsului.
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