
 
 

SurfaPaint™ Wood Stain - Lac impregnant pentru lemn 
 

 

SurfaPaint Wood Stain este un lac impregnant de înaltă calitate, pe bază de apă, 
TRANSPARENT sau in nuante, ce protejează orice suprafață interioară și exterioară a 
lemnului împotriva intemperiilor și a apei sau a petelor uleioase. Recomandat atât pentru 
aplicațiile DIY, cât și pentru aplicațiile industriale. 

Este ideal pentru utilizări precum ușile, ferestrele, ramele, gardurile, pergolele și orice 
suprafață de lemn colorată sau naturală. SurfaPaint Wood Stain este o formulare de 
impregnare a lemnului care îmbunătățește aspectul de lemn natural. Aceasta prelungește 
durata de viață a suprafețelor de lemn. Se recomandă pentru suprafețe noi sau netratate. 

Disponibil cu o acoperire transparentă sau în opt nuanțe naturale. 

SurfaPaint Wood Stain nu conține biocide sau conservanți pentru lemn. 

 

Beneficii cheie: 
 
•  Hidroizolație excelentă și pete 
formula de rezistență la colorare. 
•  Colorare profundă, uniform 
•  Îmbunătățește aspectul natural 
boabe de lemn 
• Foarte flexibil - fără fisuri. 
•  Rezistență excelentă la intemperii 
•  Rezistenta la frecare si zgarieturi. 
•  Aderenta excelenta pe lemn natural 
•  Previne albirea cu apa fierbinte 
•  Pe bază de apă și cu miros redus 
•  Nu conține biocide nocive 
 

Suprafete compatibile: 

Suprafețe absorbante și sensibile din lemn natural, cum ar fi uși, ferestre, rame, placări, 
garduri / stâlpi, șindrilă pe acoperiș, mobilier de grădină / hangare, pergole, podele și 
docuri. 



Beneficii cheie: 
• Asigura hidroizolație excelentă și rezistenta la pete 
• Colorare profundă, uniform 
• Îmbunătățește aspectul natural 
• Rezistență excelentă la intemperii 
• Rezistenta la frecare si zgarieturi. 
• Aderenta excelenta pe lemn natural 
• Previne albirea 
• Pe bază de apă și cu miros redus 
• Nu conține biocide nocive 
 
 
De ce este o vopsea de lemn exceptionala?  

Rasina – Produsul se bazeaza pe dispersie acrilică hibridă care poate pătrunde adânc în porii 
lemnului. Astfel, se creaza un strat protector , durabil , care oferă rezistenta la ulei si apa si o 
flexibilitate ridicata fara sa se crape. 

Pigmentii – nu sunt aditivi pentru a colora. Sunt anorganici si imbunatatesc durabilitatea 
lemnului impotriva degradarii. 
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