
PR
OT

EC
TI

ON
IN

D
OO

R

WOODLOOK PLUS

1L

WOODLOOK PLUS je neviditelný,založený na 35% 
biosložky, vodouředitelný ,životnímu prostředí 
přátelský PU impregnační olej na parkety a 
dřevěný nábytek. Dokončená dřevěná plocha získá 
ultra matný surový vzhled. WOODLOOK PLUS je 
nežloutnoucí a má proti skluzné vlastnosti.

 » Konečný neviditelný povrch
 » Dává mírně vybělený vzhled
 » Velmi lehké nanášení
 » Nežloutnoucí

Výrobky Ciranova® jsou vyráběny pro profesionální uživatele. Pokyny uvedené v 
technickém listu jsou sepsány po provedení nezbytných testů a po létech zkušenosti. 
Přesto doporučujeme před začátkem práce provést zkoušku vlastního zpracování, 
neboť výsledek práce je odvislý od podmínek zpracování. Údaje v technickém listu jsou 
informativní a nelze vyvodit záruku plynoucí ze zpracování materiálu.

NANESENÍ
WOODLOOK PLUS může být použit jako základ i jako finální 
vrstva. Lze ho nanést ve třech vrstvách. Před použitím důkladně 
promíchejte a neřeďte. Produkt nanášejte válečkem nebo 
štětcem. U válečku se doporučuje krátký vlas (4 - 6 mm). Pokud 
chcete nanášet materiál pomocí spreje, kontaktujte Ciranova 
technickou podporu nebo technickou podporu Acolor s.r.o. 
Naneste první vrstvu po směru vláken dřeva. Po 4 - 6 hodinách 
naneste druhou vrstvu stejným způsobem jako první. Nechte 
schnout 12 - 24 hodin a poté přebruste zrnem 180 - 220. Naneste 
třetí vrstvu.

TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÁ DATA
Typ                                   vodouředitelný
Čištění                          vodou
Stupeň lesku            neviditelný
Viskozita                     +/- 25 sec DIN 4mm
Obsah sušiny             +/- 31%
Balení                           4x5 litrů
                                      1x6 litrů
Spotřeba                     10-12m²/litr na nános
Sušení 
    proti prachu   po 20 až 30 minutách
    přetíratelný       po 4 až 6 hodinách
    zatěžovatelný     po 24 hodinách
    plně vytvrzený    po +/- 7 dnech 
 
Brusný papír zrno  P 120-150
Skladování / Transport  mezi 5°C až 25°C
Skladovatelnost Minimálně 12 měsíců 

v originálním a 
neotevřeném obalu.

Likvidace odpadu Zbytky a prázdné 
znečištěné obaly 
zlikvidujte podle 
místních předpisů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
Používejte nerezové nástroje. Všechny použité nástroje 
po práci očistěte. Pokud je nutné dřevo nejdříve namořit, 
použijte Ciranova® Aquapad + 10% Aquapad tužidlo. 
Pro dokončení povrchu exotických dřevin doporučujeme 
nejdříve vyzkoušet. Průmyslovou aplikaci, prosím, nejprve 
konzultujte se Ciranova technickým oddělením nebo s 
technickým oddělením Acolor s.r.o. Na vodou ředitelných 
materiálech se může udělat lehký povlak při kontaktu 
se vzduchem, proto materiál přefiltrujte, pokud to bude 
nezbytné.

SCHNUTÍ
Po 20 až 30 minutách je suchý na dotek. Po 4- 6 hodinách lze 
povrch přebrousit. Lehce pochází je po 24 hodinách. Čas schnutí 
závisí na množství nánosu, okolní teplotě, vlhkosti a větrání. 

ÚDRŽBA
Pro pravidelnou údržbu použijte Hard Floor Fresh Ciranova®. 
Použijte UNICARE X-MATT pro opakující se údržbu. Pokud je 
povrch silně znečištěný použijte Čistič Ciranova®, stejně tak ho 
použijte k odstranění starých nánosů laků.

PŘÍPRAVA
Ujistěte se, že jsou odstraněny všechny staré nánosy a plocha je 
očištěna od brusného prachu nebo jiných nečistot. Lze použít na 
broušené, hoblované nebo kartáčované dřevo.
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