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TESSAROL lac lucios / mat  
 
 
UTILIZARE 
Pentru protecţia lemnului în interior, în situaţiile în care se doreşte păstrarea structurii vizibile a lemnului. 
 
CARACTERISTICI 
Strat final incolor 
Uscare rapidă 
Întindere uşoară 
Luciu stabil 
Rezistent la agenţi de curăţare casnici 
 
DATE TEHNICE 
TIPUL PRODUSULUI liant alchidic, solvent 
CULOARE incolor 
NUANŢARE / 
LUCIU lucios, mat 
DENSITATE 0,95 g / ml 
DILUARE gata de utilizare 
Categoria şi limita C.O.V. UE IIA(e), 400 g/l (2010); produsul conţine: max. 400 g/l 
AMBALAJE DISPONIBILE lac lucios: 0,75 l, 2,5 l; lac mat: 0,75 l 
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. 

 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
APLICARE diluare vâscozitate (DIN 4 

mm) 
diuză presiune 

pensulă, rolă când este necesar / / / 
pulverizare     
airless  conform livrării 0,23 – 0,28 mm 120 – 160 bari 
CONDIŢII DE LUCRU temperatura emailului, aerului şi obiectului de minim +5°C 
USCARE (T = +20°C, umiditate relativă 
de 65%) 

uscare la praf după aproximativ 5 ore, uscat pentru atingere după 6 – 8 ore, 
următorul strat după 24 ore 
La temperaturi mai mici şi o umiditate relativă mai ridicată, durata de uscare se va 
prelungi. 

ACOPERIRE teoretică: 10 – 12 m2 cu 1 l într-un singur strat 
Acoperirea practică depinde de finisarea prealabilă a suprafeţei, de tipul de lemn şi de 
metoda de aplicare. 

CURĂŢAREA UNELTELOR TESSAROL diluant 
 
PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI 
Suprafaţă din lemn 
Umiditatea lemnului de esenţă moale nu trebuie să depăşească 15%, iar a celui de esenţă tare nu trebuie să depăşească 
12%. Suprafaţa uscată trebuie şlefuită şi curăţată, iar ceara, răşinile şi grăsimea trebuie îndepărtate cu NITRO diluant. 
Recondiţionarea straturilor vechi 
Straturile nedeteriorate trebuie curăţate şi şlefuite, dar straturile deteriorate trebuie îndepărtate în totalitate. 
 
SISTEME DE ACOPERIRE 
SUPRAFAŢĂ PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI GRUND STRAT FINAL 
LEMN interior şlefuire, îndepărtare a prafului şi a 

murdăriei 
 2x TESSAROL lac 

STRATURI 
VECHI 

interior curăţare şi şlefuire, îndepărtare a 
straturilor deteriorate 

/ 1 - 2x TESSAROL lac 
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OBSERVAŢII ŞI SPECIFICAŢII 
 La vopsirea lambriurilor, recomandăm impregnarea în prealabil a lemnului pe ambele feţe cu BORI lazur strat subţire 

sau BORI lazur strat subţire biocid pentru a obţine o mai bună stabilitate dimensională a lemnului. 
 Lacurile incolore nu oferă protecţie împotriva luminii, în special a razelor UV, prin urmare, nuanţa naturală a lemnului se 

va modifica în timp (de obicei, se închide la culoare). 
 Pentru un efect decorativ, înainte de lăcuire putem utiliza BORI lazur strat subţire în nuanţa dorită. 
 În spaţii cu aerisire necorespunzătoare, poate apărea un miros puternic (din cauza solvenţilor organici). Prin urmare, nu 

recomandăm straturi pe bază de solvenţi şi lianţi alchidici pentru vopsirea pieselor de mobilier în interior. 
 
 


