KÜLTÉR

Védi a fát éveken át

SADOLIN EXTREME
EXTRA TARTÓS LAZÚR

Kültéri vízbázisú, gyorsan száradó selyemfényű lazúr. Natúr és
korábban impregnált fafelületek bevonására.
StayClean® Technology: Öntisztuló bevonat. A StayClean® technológiával kezelt felületről a vízcseppek (pl.: eső) hidrofil hatás révén
legördülnek, magukkal sodorva a felületre rakódó környezeti szenynyeződéseket (kosz, por), amelyek így nem tudnak megtapadni
a bevonaton. Az aktív részecskék segítségével öntisztuló felület,
így amellett, hogy tisztább és esztétikusabb, minden eddiginél
tartósabb és ellenállóbb fafelületet eredményez.
A bevonat ellenáll a penészgombának és a biokorróziónak.
Balance Technology: Extra hosszú nyitott idő (sokáig eldolgozható),
de gyors száradás és kiemelkedő tartósság.
Vízlepergető, UV álló bevonatot képez, ezáltal véd a nedvesség és az
időjárás hatásai ellen. Akár 10 év védelmet biztosít az időjárás okozta
igénybevétellel szemben.
Felhasználási terület: Kültér, mérettartó faszerkezetek: ajtó, ablak,
zsalugáter, homlokzati borítás, oromdeszka, erkélykorlát.
Kiszerelés: 0,7 L; 2,5 L • Kiadósság: 13 m2/l
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Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/C További részletek elérhetők az árjegyzékben, weboldalokon
www.shop.akzonobel.hu, www.sadolin.hu
Sadolin Magyarország

a víz és esőcseppek legördülnek a felületről
magukkal sodorják a kosz- és porszemcséket
tisztább és esztétikusabb megjelenés
tartósabb és ellenállóbb fafelület

STAY
CLEAN®

Az időjárás minden nap hatással van bevonatainkra.
A négy leginkább befolyásoló tényező, amely az
elhasználódáshoz vezet:
1. hőmérsékelt
2. UV
3. víz
4. szennyeződés

Kísérletképpen
Sadolin Extreme-mel
és hagyományos
lazúrral festett felületet szennyezett vízbe
állítottuk 30 percig.
Hagyományos lazúrral
kezelt felület

...az eső és a víz
könnyedén tisztára
mossa felületüket.
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Mindkét felületről
megpróbáljuk lemosni
a szennyeződést
vízzel.
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A végeredmény szép
tiszta felület, amely így
tartósabb lesz.

E xt

elü

A Sadolin Extreme
nanorészecskéi nem
engedik megtapadni a
koszt, szennyeződést.

Sadolin Extreme-mel
kezelt felület
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A különbség
jól látható,
a Sadolin
Extreme-mel
kezelt felület
tiszta marad.

Időtálló védelem

Aktív részecskék

Koszolódás

Eső

Tisztulás

