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 Conservant pentru lemn 
 
 

Descriere 
 
Conservant de calitate premium si lac de 
impregnare și protecție pentru suprafețe din 
lemn. Pătrunde adânc în lemn, protejându-l de 
acarieni, ciuperci și pete albastre. Adecvat 
pentru interior si exterior. Acesta poate fi 
vopsit și are rezistență foarte bună condițiile 
atmosferice și la îmbătrânire. Nu se exfoliază 
sau se umflă. Se aplică ușor și se usucă 
rapid. Este disponibil transparent (ISOXYL) 
sau colorat (ISOXYL COLOR). 
 

Domenii de aplicare 
 
ISOXYL este utilizat la aplicații de interior sau 
exterior, pe suprafețe din lemn vechi sau noi 
(de exemplu, uși, ferestre, construcții din 
lemn, mobilier de gradină, etc.), pentru a le 
proteja de acarieni, ciuperci, pete albastre sau 
de degradare, în timp ce scoate în evidență 
frumusetea naturală a lemnului. 
 

Caracteristici tehnice 
 
ISOXYL 
Culoare:          transparent 
Tip:       conservant pentru lemn 

Densitate:      0,790 kg/l 

Vâscozitate(mPa.s): 15 (23 ˚C) 

Timp de uscare:         12 h (la atingere) 

Reacoperire :              24 h 

 
ISOXYL COLOR 
Culoare:      2,5 Lt : transparent 
                         0,75 Lt : 8 culori 
Tip:       conservant pentru lemn 

Densitate:      0,790- 0,83 kg/l 

Vâscozitate(mPa.s): 15 (23 ˚C) 

Timp de uscare :       12 h (la atingere) 

Reacoperire:              24 h 

 

Curățarea uneltelor: 
Eliminați materialul cât mai mult posibil de pe 
uneltele înainte de a le curăța. Curățați 
instrumentele cu SM-18 sau white spirit, 
imediat după utilizare. 
 

Mod de utilizare 
 
1. Pregătirea suportului 
Suportul trebuie să fie uscat și lipsit de 
grăsimi, praf, etc., în timp ce orice 
imperfecțiuni ar trebui să fie netezite cu hârtie 
abrazivă. 
 2. Aplicarea 
Înainte de a utiliza ISOXYL, se amestecă 
bine. Se aplică nediluat, cu pensula sau cu 
pistolul de vopsit, în două sau trei straturi. 
Fiecare nou strat este aplicat imediat ce 
stratul anterior s-a uscat complet. 
Temperatura pe timpul aplicării și uscării a 
lacului trebuie să fie între + 10◦C și + 30◦C. 
Dupa aplicarea ISOXYL, este de asemenea 
recomandat să se aplice două straturi din lac 
ISOLUX BASE transparent sau colorat, cu 
scopul de a asigura o protecție suplimentară 
și scoate în evidență frumusețea naturală a 
lemnului. 
 

Consum 
 
ISOXYL acoperă 14-18 m2/l, depinde de 
duritatea lemnului. 
 

Ambalaj 
 
ISOXYL este disponibil în 0.75 l, 2.5 l și 5 l . 
ISOXYL COLOR este disponibil în 0.75 l, 2.5l. 
 

Depozitare 
 
24 de luni de la data fabricației, depozitat în 
ambalajul original sigilat, într-un spațiu 
răcoros, umbrit și bine ventilat, la temperaturi 
cuprinse între + 5 ° C și + 35 ° C, departe de 
materiale care pot cauza oxidarea. A se 
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proteja de expunerea directă la soare și 
îngheț. 
 

Compuși Organici Volatili (COV ) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42 / CE 
(anexa II tabelul A), conținutul maxim admis 
de COV pentru subcategoria de produs A / h, 
este de 750 g / l (2010), pentru produsul gata 
de utilizat. 
ISOXYL produs gata de utilizare conține 
maximum 747 g / l COV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


