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TESSAROL chit acrilic pentru lemn 
 
 
UTILIZARE 
Se utilizează pentru repararea defectelor şi suprafeţelor deteriorate în sistemul de protecţie al lemnului, cum ar fi 
neregularităţi, cavităţi, crăpături, în zonele spaţii interioare şi în exterior. 
 
CARACTERISTICI 
 Uscare foarte rapidă 
 Aplicare uşoară 
 Şlefuire simplă 
 Ecologic 
 
DATE TEHNICE 
TIPUL PRODUSULUI dispersie acrilică, pigment, filer 
NUANŢE alb, 3 nuanţe standard 
NUANŢARE / 
LUCIU mat 
DENSITATE 1,7 g / ml 
DILUARE gata de utilizare 
Categoria şi limita C.O.V. UE IIA(g), 30 g/l (2010); produsul conţine: max. 20 g/l 
AMBALARE 0,75 kg 
TERMEN DE VALABILITATE Termenul de valabilitate al produsului sigilat şi depozitat corespunzător (la o 

temperatură cuprinsă între +5°C şi +35°C, în încăperi uscate) este până la data 
indicată pe ambalaj. PRODUSUL TREBUIE FERIT DE ÎNGHEŢ. 

 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
APLICARE şpaclu de chituit 
CONDIŢII DE LUCRU temperatura chitului, aerului şi obiectului de min. +5°C 
USCARE (T = +20°C, umiditate relativă 
de 65%) 

şlefuire, următorul strat după aproximativ 2 ore 
La temperaturi mai mici şi umiditate relativă mai ridicată, durata de uscare se va 
prelungi. 

ACOPERIRE în funcţie de gradul defectului 
CURĂŢAREA UNELTELOR imediat după utilizare cu apă, chitul uscat se curăţă cu NITRO diluant 
 
PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI 
 
Suprafaţă din lemn 
Umiditatea în cazul lemnului de esenţă moale nu trebuie să depăşească 15%, iar în cazul lemnului de esenţă tare 12%. 
Şlefuiţi suprafaţa uscată şi curăţaţi-o, îndepărtaţi ceara, răşinile şi grăsimea cu NITRO diluant. 
 
SISTEME DE ACOPERIRE 
SUPRAFAŢĂ PREGĂTIREA 

SUPRAFEŢEI 
IMPREGNARE CHITUIRE GRUND STRAT FINAL 

LEMN interior  
 
 
şlefuire, 
îndepărtare a 
impurităţilor 
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