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TANITIM: Alkid qətran əsaslı, yüksək yayılma gücünə malik dekorativ taxta qoruyucusudur. 

Xüsusiyyətləri: Taxtanın zədələyən və taxtanln rəngini dəyişdirən kif göbələyinə 

qarşımükəmməl qoruyucudur. Yüksək yayılma gücü ilə taxtanın dərininə nüfuz edir. 

Ultrabənövşəyi şüalara qarşı dayanıqlı, yüksək keyfiyyətli şəffaf piqmentlər ehtva etdiyindən 

rəngləri solmaz və taxtanın təbii görüntüsünü örtməz. Taxtanın müqavimətini artırdığı kimi 

üzərinə çəkiləcək lak və ya boya üçün bağlayıcı təbəqə yaradır. Qısa quruma zamanı rütubət 

tənzimləyici və mükəmməl hopma xüsusiyyətinə malikdir. 

İstifadə qaydaları:  Köhnə və ya yeni, daxili və çöl şəraitindəki taxta səthlərin üzərinə güvənlə 

istifadə edə biləcəyiniz dekorativ qoruyucudur. Taxta evlər, pəncərə, eyvan, içəri və çöl qapıları, 

taxta çəpərlər, taxta pilləkənlər, taxta tavan, lambrin, taxta sütun və dirəklər, mebel 

aksessuarları və bənzər taxta səthlər üzərində istifadə edilir. Arıçılıq sahəsində istifadə olunan 

arı qutularında, saunalardakı taxta səthlərdə və qablaşdırılmayan qida məhsullarının saxlanıldığı 

taxta qablarda tətbiq edilməməlidir. Ayrıca tərkibində bol miqdarda təbii yağ olan teak, iroko və 

s. bu kimi ağaclardan olan səthlərdə də tətbiq edilməməlidir. “LİNX Wood Care and Colourant” 

istifadə üçün hazırdır. İstifadədən öncə və istifadə zamanı qarışdırmaq lazımdır. İncəltməyə 

ehtiyyac yoxdur. 

Quruma müddəti: 8-10 saat. (20°C 65% nisbi rütubət). 

Saxlanma: Günəş işığı düşməyən, ağzı qapalı qablarda 5-35°C temperatur arasında, rütubət 

çəkməyən yerdə saxlanılmalıdır. Saxlanma müddəti: 3 il. 

 Təhlükəsizlik tədbirləri : R10: Alovlanandır. R66: Təkrarlara məruz qalmalarda dəridə quruluğa 

və çatlara səbəb ola bilər. R67: Buxarlar uyuşmaya və başgicəllənməyə səbəb ola bilər. S2: 

Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın. S3/7/9: Qutunu qapağı örtülmüş şəkildə sərin və yaxşı 

havalandırılmış yerdə saxlayın. S16: Boyanı alov yarada biləcək səbəblərdən qoruyun. Yaxınlıqda 

siqaret çəkilməsi qəti qadağandır. S23: Qoxusunu içinizə çəkməyin. S24/25: Göz və dəri ilə 

təmasından qorunun. S26: Gözlə təmas etdikdə dərhal bol su ilə yaxşıca yuyun. S29: Məhsulu 

kanalizasiyaya tökməyin. S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edib, qutunu və ya etiketi 

göstərin. S51: Yaxşı havalandırılmış yerlərdə istifadə edilməlidir. 
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