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MOORWOOD 

          Bait cu Efect de Tratament pentru Petele de Lemn 

 Pentru Interior 

091 
Baiţ colorant pe bază de apă, fara miros, alcatuit din răşini speciale. 

Profunzimea şi claritatea nuanţei evidenţiază modelul natural şi 

caracteristicile fibrei lemnoase. Se caracterizeaza printr-o pătrundere 

uniformă şi uscare rapidă. 
 
 
 
 

Caracteristici 

 Inodor – patrundere uniforma. 
 Transparent,nu acopera structura fibrei lemnoase. 
 Culori populare si decorative. 
 Se aplica usor,uscare rapida. 
 Pentru interior. 

Culori: Opac. Poate fi nuantat pentru obtinerea culorilor cu ajutorul 
paletei coloristice pentru lacuri de lemn Benjamin  Moore. 
Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur. 
Nivel de stralucire: 0-5 la 60 de grade din unghi vizual. 
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Ghid de Performante: 

Rezistenta la conditii atmosferice Rezistenta la abraziune 
Nu se aplica. Nu se aplica. 
Rezistenta la caldura Rezitenta la solventi 
Nu se aplica. Nu se aplica. 
Rezistenta la apa 
Nu se aplica. 
 

VOC (Compusi Organici Volatili): 091 Moorwood Bait cu Efect de Tratament Pentru Petele de Lemn:face parte din categoria A/f WB 
(lacuri si baituri pentru lemn interior/exterior)Limita UE:130g/L (2010) 
 

Suprafata de acoperire Volum Solid Grosimea peliculei umede Grosimea peliculei uscate 
8 - 10 m²/L in functie de  12.35%                                    Minima                                   Minima 
porozitatea lemnului 
Timpul de uscare la 20°C Flexibilitate Diluare Pentru a fi aplicat cu 
30 minute la atingere Nu se aplica.                           Nu se dilueaza                              pensula,burete,prin pulverizare 
1-2 ore pentru al doilea strat 

Pregatirea Suprafetei: 
Suprafaţa trebuie să fie curată, uscată şi fără murdărie, ulei sau grăsime. Îndepărtaţi complet stratul de vopsea şi lac vechi sau slab aderent pentru a 

expune lemnul curat. Suprafeţele trebuie sablate şi praful de pe ele îndepărtat. În cazul lemnului tropical, spălaţi cu nitro diluant pentru a îndepărta 
răşinile ce duc la creşterea duratei de uscare. Dacă există mucegai, acesta trebuie îndepărtat prin frecare cu peria şi diluant împotriva mucegaiului, 

urmându-se instrucţiunile şi precauţiile de pe eticheta acestuia . 

Aplicare: 
Agitaţi bine înainte şi în timpul folosirii. Aplicati 1 -2 straturi cu peria, trafaletul sau prin pulverizare. Culoarea efectivă după vopsire poate varia în 
funcţie de tipul lemnului, de culoarea naturală a acestuia, textură, porozitatea fibrei lemnoase şi numărul de straturi aplic ate. Pentru rezultate 
excelente aplicaţi deasupra un strat de grund abraziv MOORWOOD 092 şi finisaţi cu 2 -3 straturi de lac acrilic poliuretanic STAYS CLEAR 422/423. 
Nu aplicaţi la temperaturi sub 10°C sau în condiţii de soare puternic. Timpul de uscare este mai lung în condiţii de frig / umezeală . 
Observatie: 
Dacă este necesară o protecţie sporită împotriva gaurilor din lemn, a insectelor, ciupercilor şi altor microorganisme, utiliz aţi BAIŢUL PROTECTOR 

MOOREWOOD 090. 

Curatare: Curăţaţi echipamentul în apă caldă cu săpun imediat dupa folosire  

· Contactul cu pielea: Spălaţi foarte bine pielea cu apă şi săpun.• Contactul cu ochii: Clătiţi imediat cu apă .Consultati 

Precautii  - 
Sanatate si Siguranta: 

medicul• Dacă aţi înghiţit: Contactaţi medicul fără întârziere.• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. • A se proteja de îngheţ.

 
Ambalare si Depozitare 
Dimensiuni: 0,75 litri, 2,25 litri. Punct de inflamabilitate:nu are Depozitare: nepericulos,fara cerinte speciale. 
 
 

  

  


