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CEDRIA wood net          Karta 

techniczna 

 
Linia Ogród 
 

Opis produktu 
Bezbarwny rozpuszczalnik do usuwania wydzielin, olejów i tłuszczu z drewnianych powierzchni. Skutecznie usuwa żywicę z 
sęków i hamuje jej ponowny wyciek. 

  
Właściwości 
• Poprawia przyczepność. 

• Zapobiega przez długi czas wypływaniu żywicy. 

• Szybkoschnący. 

 
Zalecane zastosowanie 
Doskonały do każdego rodzaju drewna, a szczególnie polecany do drewna zawierające duże ilości wydzielin, np. iroko, 
bolondo, doussie. 

  
Dane techniczne 
Zapach Delikatny 

Gęstość (20ºC) 1,03 kg/l 

Rozpuszczalnik Organiczny 

Czas schnięcia Szybkoschnący, kilka minut przy temperaturze 20ºC i wilgotności względnej 65% 

Warunki nakładania Maksymalna wilgotność względna: 65% Temperatura: 5 - 35ºC 

Warunki 

przechowywania 
Przechowywać pod zadaszeniem, w temperaturze 5 - 35ºC 

Pojemność opakowań 1 l 

Nakładanie i usuwanie Nakładać za pomocą szmatki, np. z irchy. Usuwać rozpuszczalnikiem. 

Wydajność 12 m²/l w zależności od rodzaju drewna lub innej powierzchni 

Bezpieczeństwo 
• Należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania i obchodzenia się z tego rodzaju 

substancjami. 

• Okres przechowywania: 2 lata w zamkniętym opakowaniu i w warunkach przechowywania określonych w punkcie Dane 
techniczne. 

• Nie dopuścić do przedostania się produktu lub jego resztek do cieków wodnych. Pamiętaj: ochrona środowiska 
naturalnego to nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń. 

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Nakładanie produktu 
• Przed użyciem zamieszać szpachelką (nie wstrząsać). 

• Nasączyć ściereczkę produktem CEDRIA WOOD NET i energicznie polerować nią powierzchnię drewna. W przypadku 
dużej ilości wydzielin drewna powtórzyć zabieg. Wyczyszczoną powierzchnię można pomalować dowolną farbą, lazurą lub 
lakierem. 

Dodatkowe zalecenia 
• Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności względnej. 

• Wydajność i zachowanie się produktu mogą nieznacznie się różnić w zależności od rodzaju drewna. 

 
Gwarancja jakości 
Produkty firmy CEDRIA są opracowywane, produkowane i wprowadzane do sprzedaży zgodnie z najwyższymi standardami 
jakości. 
Niniejsze zalecenia są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i zapewniają ogólne informacje dotyczące aplikacji i 
zastosowania produktów. Zważywszy na różnorodność powierzchni, zastosowań i technik nakładania, które pozostają poza 
kontrolą producenta, odpowiedzialność za efekt końcowy użycia produktów ponosi użytkownik. Dlatego zaleca się wykonanie 
próby przed właściwą aplikacją produktu. 


