Dynawood

آببند کننده و محافظ دائمی چوب
محصولی نانویی و شفاف بر پایه آب ،بدون رنگ و بو و با خاصیت نفوذ باالو مقاوم به  UVمی باشد که بانفوذ خود به بافت چوب و عدم تشکیل الیه
که با اسیدهای چرب موجود در چوب واکنش داده و عالوه بر ایجاد خاصیت آببندی و نفوذناپذیری دائمی ،از تااییر مرارب رشارار بار روی چاوب
جلوگیری مینماید .
مزایای مصرف :


رفظ خاصیت تنفس چوب



جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت به عمق چوب



افزایش مقاومت چوب و کاهش ضایعار برش کاری



جلوگیری از پوسته شدن رنگ و سیلر وکیلر روی چوب



افزایش چسبندگی الیه های رنگی و پوششهای جالدهنده



امکان رنگ آمیزی روی آن و کاهش  %03میزان مصرف رنگ



جلوگیری از تورم و تغییر شکل چوب در محیطهای خیس و مرطوب

موارد مصرف :
-

درب سرویسهای بهداشتی و ورودی ساختمانها

-

محل برش ورقهای  MDFو کلیه مشتقار چوبی

-

نماهای چوبی ساختمان  ،آالچیق و خانه های پیش ساخته چوبی

-

کابینت ،گلدانهای چوبی ،مجسمهها و مصنوعار چوبی

-

ایزوالسیون و محافظت دائمی از قایقها و لنجهای چوبی در برابر تغییر شکل چوب بدنه

-

آببند کردن پارکت و کفپوشهای چوبی در تماس دائمی با آب یا در محیطهای مرطوب و خیس

-

امکان استفاده از چوبهای روسی در نما سازی و فضاهای باز و جایگزینی با چوبهای گرانقیمت ترمووود

دستور العمل مصرف :
قبل از مصرف ظرف حاوي  DynaWoodرا خوب تكان دهيد  .تركهاي موجود در سطح را با روشهاي مقتضي پر نماييد .
ابتدا از عدم وجود هر گونه لكه چربي  ،روغن  ،رنگ و گرد و غبار بر روي سطح اطمينان حاصل كنيد .

سپس با استفاده از قلمو يا پيستوله با فشار پايين  DynaWoodرا روي سطح چوبي  ،به مقداري كه سطح چوب شما براق گردد اعمال نماييدد
 .پس از  03ثانيه قطرات باقيمانده بر روي سطح را با قلمو برداريد .
زمان الزم براي عمل آوري آن حداقل  0روز در تابستان و يک هفته در زمستان مي باشد .
در صورت تماس مواد با سطوح شيشه  ،فلز و  ...و نيز به منظور جلوگيري از لك شدگي سطح  ،اثرات مواد را به سرعت برطرف نماييد .

با توجه به تنوع باالي اسيدهاي چرب موجود در چوبهاي متفاوت  ،قبل از اعمال محصول  DynaWoodآن را در قسمتي از سطح تست كدرده تدا
در صورت ايجاد تغيير رنگ  ،پيش بيني هاي الزم در اين خصوص صورت پذيرد .

روش آزمايش :
پس از گذشت حداقل  0روز مقداري آب روي سطح چوب بريزيد  .در صورت عدم مشاهده جذب آب بيش ازيک الي دو ميلي متدر  ،سدطح چدوب
كامالٌ آب بند  ،متراكم تر و آماده اجراي اليه نهايي در صورت نياز روي آن شده است .
در صورت مشاهده نفوذ آب به درون عمق چوب مي بايست سطح چوب را مجدداً از  DynaWoodپوشانده و مراحل فوق را مجدداً تكرار كنيم .
 استفاده از ماسک و دستكش در هنگام كار با  DynaWoodالزامي بوده و در صورت تماس با پوست حتمداً محدل را بدا آب و صدابون شستشدودهيد .

مشخصات فني :
شكل ظاهري

نقطه جوش

حالليت در آب

وزن مخصوص
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روش نگهداري :
ظرف محتوي محصول را تا قبل از استفاده در بسته و دور از حرارت و سرماي شديد نگهداري كنيد  .حداكثر زمان استفاده در انبار يک سال مي-
باشد.

