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Általános termékleírás 

 
Termékleírás Tisztán természetes nyersanyagokból, minden típusú fafajhoz 

alkalmas beltéri használatra, akkor, ha a labdázás nem vagy alig 
lehetséges. A kész felület testes, fényes és tartós, fiziológiailag 
ártalmatlan, szagtalan és nem mérgező. 

Felhasználási terület Ajánlott minden típusú bútorhoz, képkeretekhez és gyerekjáték-

okhoz. Nem alkalmas asztallapok, járófelületek és nedves helyi-
ségek kezeléséhez. 

Összetétel Etanol, sellak, növényi olaj. 
Tárolás 24 hónapig tárolható <20 °C hőmérsékleten. Magasabb hőmér-

sékleten gyorsabban öregszik az oldat.  
Kiszerelés 0,25 l. 
Technikai adatok  
Specifikus súly 0,89 ± 0,02 g/ml 
Olvadási tartomány -70°C 
Lobbanáspont 13 °C 
Viszkozitás DIN 4 mm pohár<14 mp 
DIN EN 71/3 Gyerekjátékokra alkalmas a DIN EN 71/3 szabvány szerint  
Feldolgozási útmutató 
Alkalmas alapfelületek Minden stílusú fabútorhoz, képkeretekhez és gyerekjátékokhoz.. 
Felület előkészítése A felület legyen tiszta, száraz, zsír és pormentes. 
Feldolgozás A durva fafelületeket 180-as csiszolópapírral csiszolja át és portalanítsa. Ezután a 

biopin NATUR Sellakkal alapozott és egy éjszakát hagyja száradni, majd  240-es csi-
szolópapírral csiszolja át és portalanítsa. Ecsettel még egy vékony réteget vigyen fel. 

 A felület 14 nap alatt keményedik át. 
Szerszámtisztítás Használat után azonnal vízzel. 
Hulladékkezelés Hatósági előírások szerint. A termékmaradványokat ne juttassa a csatornába. 
Biztonsági figyelmeztetés Tartsa távol a gyermekektől, Szemmel való érintkezés esetén azonnal öblítse ki bő 

vízzel. A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmaz-
za. 
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Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próba-
kezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek 
több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználó-
nak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó felelőssége kizáró-
lag a termék minőségére vonatkozik és kizárja a hibás felhasználásból eredő problémákat. A gyártó az anyagösszetétel 
megváltoztatásának jogát a műszaki vagy környezeti szempontból fenntartja. Készült: 2015 január 
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