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Gerbiamas „S.K.S.“ kliente,
Neretai pasitaikanti darbinė situacija - montavimo ar transportavimo metu susibraižo laminuota plokštė
arba lakuotas paviršius. Maži pažeidimai kartais gali brangiai kainuoti, todėl susidūrus su tokia situacija verta žinoti,
kad yra puikus šių problemų sprendimo būdas - Nyderlandų NYPACO gamintojo pataisymo priemonių gaminiai,
skirti medienos gaminių pažeidimų maskavimui:
1. Bao retušavimo flomasteriai 210
„BAO retušavimo flomasteriai 210“ skaidriai spalvotai korekcijai medienos paviršiuje bei briaunose.
Spalvos labai atsparios šviesos poveikiui, pasižymi labai gera adhezija ir spalvos sodrumu.
Tirpalas, alkoholio pagrindu palankus aplinkai, greitai džiūsta.
Paletėje – 24 spalvos. Pas mus galite įsigyti ir vieną jums reikalingo atspavio flomasterį.
2. Bao minkštas vaškinis glaistas
BAO minkštas vaškinis glaistas skirtas beicuotų, matinių, spalvotų ar lakuotų paviršių (kaip pvz. - baldų
fasadai) greitam pataisymui.
„BAO vaškas100“ ilgam laikui gerai užmaskuoja mažus defektus, tokius, kaip įdubimus, įskilimus bei kitus
plyšius, vinių arba varžtų skyles, smūgių arba įspaudimų vietas ir mažas nuo šakų likusias kiaurymes.
„BAO vaškas100“ turi plačią spalvų gamą.
Savybės:
Užtaisytos vietos atsparios šviesos poveikiui, neiškrenta, nekeičia spalvos, nesusitraukia (tūris nemažėja),
neišbėga ir galima, jei reikalinga, padengti nauju „BAO retušavimo flomasteriu 210” tiksliai parenkant spalvą arba
imituojant medienos tekstūrą.
Naudojimas:
„BAO vaškas 100“ visada naudojamas po beicavimo; reikalingas kiekis į pažeistas vietas įspaudžiamas
su mediniu glaistikliu arba specialiu „BAO vaško 100“ glaistikliu.
„BAO vaškas100“ tiekiamas pilnais 32 gr. ar pusiniais 16 gr. gabaliukais.
3. Kietasis glaistas „BAO šelakas 110“
„BAO šelakas110“ - greitai kietėjantis ir šlifuojamas specialus produktas skirtas - meistriškam defektų
pataisymui darbiniams matiniams ar poliruotiems paviršiams (kaip pvz.- stalviršiai, laminuotos ir medinės
grindys).
„BAO šelakas110“ ilgam laikui užmaskuoja didesnius defektus – įdubimus, plyšius, įtrukimus, gilius
kraterius, didesnes šakų vietas, vinių ir varžtų skyles, smūgių arba įspaudimų vietas.
„BAO šelakas110“ turi plačią spalvų gamą.
Naudojimas:
„BAO šelako110“ reikiamą kiekį išlydome su karštu lituokliu arba su specialiu „BAO šelako lituokliu 400“ ir
įspaudžiame į defektuotas vietas. Šelakas tuoj pat sukietėja iki stiklo kietumo ir tvirtai sukimba su mediena.
Perteklių galima pašalinti aštriu kaltu arba nušlifuoti šlifavimo popieriumi.
„BAO šelako 110“ saugojimo laikas neribotas. Jis tiekiamas 23 gr gabaliukais.
„BAO vašką 100“ ir „BAO šelaką 110“ galima bet kada padengti laku. Spalva po padengimo laku nekinta.
„BAO šelako 110“ spalva po poliravimo taip pat nekinta.
Video kaip naudotis pataisymo priemonėmis:
http://www.bao-chemie.de/anwendungsvideos/index.htm
Papildomos informacijos teiraukitės:
Vadybininkas – technikas Andrej Lopatin
+370 611 27 536 a.lopatin@sks-uab.lt
Cheminių medžiagų skyriaus vadovas Tadas Važnevičius
+370 618 74 462 tadas@sks-uab.lt
Prekes galite užsisakyti:
el. paštu: uzsakymai@sks-uab.lt

