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KÖNNYEN FELSZÍVODÓ, VÍZTASZÍTÓ IMPREGNÁLÓ VÉDŐOLAJ KÜLSŐ ÉS BELSŐ FAANYAGOK 
KEZELÉSÉRE. A TERMÉK VÉDELMET NYÚJT A VÍZ KÁROS HATÁSAI ÉS AZ UV SUGÁRZÁS ELLEN. NEM 
REPEDEZIK ÉS NEM PEREG LE. 
 
TERMÉK JELLEMZŐI: 
› Tökéletes védelem a nedvesség és az uv sugárzás ellen 
› Mélyen behatol a fa szerkezetébe 
› Kiemeli a fa mintázatát és megadja a kívánt árnyalatot 
› Nem repedezik 
› Nem pereg le 
› Kül- és beltérre egyaránt alkalmas 
› Matt felületet képez, amelyek egyszerűen megújíthatók anélkül, hogy el kellene távolítani az 
eredeti bevonatot 
› Az európai műszaki szabványok szerint tesztelve (ČSN EN 927-3, ČSN EN 927-5, ČSN EN ISO 2409) 
› Gyártva az ISO 9001 és 14001 szabvány szerinti minőségrányítási rendszer szerint  
 
 
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: 
Fa, fa szerkezetek, építőipari alkatrészek, és egyéb fa elemek, mint például kerítések, kertibútorok, 
pergolák, házburkolatok és nyaralók dekorációs festésére. Külső és belső használatra egyaránt 
alkalmas.  
 
ÖSSZETEVŐK: 
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, iso-alkanes, ciklikus, < 2 % aromas; oldószeres olaj (petroleum), 
közepesen alifás; oldószeres olaj (petroleum), erősen aromás. 
 
ILLÓANYAG TARTALOM, VOC: limit A/h; OS (organic solvent) 750 g/l, tartalmaz 557 g/l a kijutattási 
oldatban.  
 
RELATÍV SŰRŰSÉG ( 20 °C-on): 0,83–0,95 
 
JELZÉSI SZÍN: 
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A KEZELT FA JELLEMZŐI ÉS MEGJELENÉSE: 
A termék mélyen behatol a fa szerkezetébe, kiemeli annak vonalait, és biztosítja a szükséges árnyalatot. 
Matt felületet képez, amely egyszerűen megújítható anélkül, hogy az eredeti bevonatot el kellene 
távolítani. Nem repedezik, és nem pereg le. A kívánt árnyalatot az alapszín variációk és  a felvitt rétegek 
száma határozza meg. 
 
ALKALMAZÁS:  
A termék nem hígítandó. Alkalmazása ecsettel vagy hengerrel történik. 
 
HATÉKONYSÁG: 
› 1 l = 16 m2 -ig (a fa nedszívó képességétől és a rétegek számától függően) 
 
TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSI ELJÁRÁSOK: 
ALAP ELŐKÉSZÍTÉS: 
Felhordás előtt a faanyagnak tisztának, gyantamaradéktól mentesnek, száraznak, jól csiszoltnak kell 
lennie, nedvességtartalma legfeljebb 14% lehet. A megnövekedett gyantatartalmú faanyagnak, mint 
például  a fenyőfa, mentesnek kell lennie minden gyantakitöréstől. Ehhez poláris és nem poláris 
oldószerek keverékével történő mosást javaslunk, pl. toluol, butil-acetát és etanol 1:1:1 arányban. A fa 
előkészítés minősége befolyásolja a végső felületkezelés általános megjelenését és a festékrendszer 
teljes élettartamát. A kültérre szánt fafelületet a Bochemit® sorozat biocid impregnálószerével kell 
kezelni, amely védelmet nyújt a faanyagnak a penész, gombák és rovarok ellen, pl. Bochemit® QB Hobby 
vagy Bochemit® Opti F + (színtelen változat). Bochemit® Estetik a gombaölő szerek tökéletes 
megszáradása után alkalmazható, amely a levegő hőmérsékletétől és nedvességtartalmától függ, és 
általában 4-24 óráig tart. A régi faanyag felújítása során célszerű a faanyagot enyhén csiszolni, esetleg 
eltávolítani a régi rétegeket. A munkaeszközök tisztítása előtt a lehető legtöbb festéket távolítsa el, majd 
mossa le zsíroldó szerekkel. Javasoljuk, a gyártó által javasolt teljes festékfelhordási rendszer betartását.  
 
ALKALMAZÁS:  
Használat előtt a szert fel kell rázni, mert előfordulhat a pigmentek részleges leülepedése. A típus és a 
felület befolyásolja a kapott festék árnyalatát, ezért javasoljuk, hogy a végső felhordás előtt végezze el 
a próbafestést. Előkészített alapra, +5 és +40 °C fok közötti hómérségleten alkalmazható. A festék 
alkalmazásának optimális hőmérséklete +10-+23 °C fok, a levegő relatív nedvességtartalma 40-70%. A 
tárgyakon a festék alkalmazása 1-2 rétegben történik, a kültéri festékfelvitelhez 2-3 réteg szükséges az 
alapfelszívódási szintnek megfelelően. A felesleges anyagot 10-20 perc elteltével ecsettel el kell 
távolítani. A szer nem igényel hígítást. Nagyobb felületek festéséhez ugyanabból a gyártási tételből 
származó, azonos garantált árnyalatú anyag felhasználása javasolt. 
 
SZÁRÍTÁS: 
Száraz tapintású ......................................................................................................................... 6 óra 
Újra festhető ........................................................................................................................ 6–16 óra 
Száraz ....................................................................................................................................... 24 óra 
 
FELHASZNÁLÁSI IDŐ: 36 hónap (eredeti, bontatlan csomagolásban) 
 
CSOMAGOLÁS MÉRETE: 1 l, 5 l 
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TERMÉK RAKTÁROZÁSA:  
A terméket eredeti zárt tartályában, jól szellőző helyiségekben tárolja +5 és +25 ° C közötti 
hőmérsékleten az élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól és gyújtóforrásoktól (nyílt tűz, 
szikrák, forró felületek) távol. Gyermekektől tartsa távol. Tárolja függőlegesen. 
 
KOMPATIBILITÁS MÁS TERMÉKEKKEL: 
A Bochemit Estetik a Bochemit QB Hobby vagy a Bochemit Opti f+ biocid impregnáló 
szerrel (színtelen változatok) kezelt fa és faelemekhez használandó. A Bochemit Estetik nem 
keverendő más termékekkel. 
 
FIGYELMEZTETÉS: 
A termék nem alkalmazható olyan faanyagra, amely közvetlenül érintkezik bőrrel, ivóvízzel 
és élelmiszerrel; nem szabad használni a gyermekjátékok előállításához használt faanyag 
kezelésére. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (központi 
idegrendszer). 
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó hatással. Tartsa távol a gyermekektől. 
Kerülje el a környezetbe jutását. Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédőt / 
arcvédőt. Ha rosszul érzi magát, hívjon orvosi segítséget. Tárolja jól szellőző helyen. A tartályát 
a regionális előírásoknak megfelelően veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Ismételt 
expozíció a bőr kiszáradását vagy repedezését okozhatja. Kobalt- [bisz (2-etil-hexanoát)] 
-ot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 
 
ELSŐSEGÉLY: 
LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni ivóvízzel, az érintett személynek tudatánál kell 
lennie és 0,5 liter vizet kell vele itatni; Nem szabad hánytatni; Azonnal kérjen orvosi segítséget. 
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 
Azonnal öblítse ki a szélesre nyitott szemeket legalább 15 percig folyóvízzel majd forduljon 
orvoshoz. BELÉGZÉS ESETÉN: Távolítsa el az expozíció forrását, friss levegőre kell vinni az 
alanyt, nyugodt pozícióba helyezve (beleértve a fizikai stresszt és járást), illetve kérjen orvosi 
segítséget, ha szükséges. BŐRREL ÉRINTKEZVE: A szennyezett ruhát le kell vetni; A szennyezett 
bőrt elegendő mennyiségű vízzel, szappannal kell lemosni és ha szükséges, orvoshoz kell 
fordulni (a szennyeződés súlyossága és terjedelme szerint). 
 
HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA: 
Az ártalmatlanításra szánt hulladékot egy erre a tevékenységre felhatalmazott céghez kell 
eljuttatni. 
 
A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő termékhasználatból eredő károkért. 
 
 
 
 
DISTRIBUTOR: 
BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o. 
Lidická 326, 735 81 Bohumín, Czech Republic  
E: info@bochemie.cz 
www.bochemit.eu 


