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ARTIWOOD  
kétkomponens ű paszta fa javításához 
 
Általános jellemz ők 
Kétkomponensű paszta fa javításához, mely alkalmas fatárgyak restaurálására: mint pl. antik fabútorok, faszobrok, falfestménykeretek, 
famennyezet kazetták stb. javítására, penészes és rovaroktól megtámadott fa részeinek javítására, korrodált fakeretek javítására, 
gerendák javítására, faszobrok és faragott fa javítására, díszes fa elemek és faszerkezetek javítására.  
Alkotóelemei: fapor, rostos és sejtszerű töltőanyagok, epoxigyanta, így a megkeményedést követően az anyag minden szempontból a 
fára hasonlít. 
 

Bedolgozás 
A két különböző színű komponens könnyen keverhető a megfelelő arányban, könnyű megmunkálni, tökéletesen tapadás a legtöbb féle 
fához, zsugorodásmentesen keményedik, a mechanikus tulajdonságai nagy vonalakban megegyezik a fáéval, teljesen nedvesség gátló, 
korhadási ellenállás és nagy hőállóság.  
Megmunkálható ugyanúgy, mint a fa: fúrható, fűrészelhető, faragható, csiszolható, lefesthető, viasszal bevonható. 
A restaurálás reverzibilis: meleg levegővel (120 oC) lehet megpuhítani a masszát, hogy leváljon a felületről. 
 

Használati útmutató 
A felület száraz, zsírtalan és portalan kell legyen. El kell távolítani a festéket és korrodált részeket. A túl gyenge felületeket meg kell 
erősíteni megfelelő anyagokkal mielőtt ARTIWOOD-dal kezdenénk a kezelést.  
A két komponenst össze kell keverni térfogat kb. 1:1 arányban, ameddig létrejön az egységes szín, az arányt lehet változtatni a kezelt 
fa keménységétől függően. Pigmenttel (természetes földfesték) lehet színezni a pasztát. Keverés után a kész pasztával a repedéseket 
vagy lyukakat úgy kell kitömni, hogy tökéletes érintkezés legyen. 
Egy nappal a kikeményedés után a javítást lehet vágni, faragni, csiszolni, esetleg lefesteni ill. aranyozni.  
Javaslat: egy kevés „nitrohígítóval” keverve, az ARTIWOOD lágyabb és könnyebben kenhető lesz, és a hígító elpárolgás után újra 
visszaszerzi az eredeti tulajdonságait. Szerszámok tisztítása: szintetikus hígítóval. Nem használható az azobenzolos és olajos fához. 
 
Műszaki adatok  
Szín közelíti a világos fenyőfa színét  

(a két komponens keverése után) 
Testsűrűség:                            A komponens 1,35 kg/l 

B komponens 1,40 kg/l 
Keverék: ± 1,37 kg/l 

Száraz alkotórész 100 % 
Keverési arány: 1:1 térfogatrész 
Alkalmazási hőmérséklet min + 5 oC / max + 30 oC 
Ideális hőmérséklet + 15 oC – mindenképpen + 5oC fölött. Alacsonyabb hőmérsékleten az 

átkeményedés hosszabb ideig tarthat. 
Fazékidő: (+ 20 oC) ± 30 perc 
Átkeményedés 1 nap (kb. 24 óra) 
Tapadás száraz fára Mint a fa húzószilárdsága  
Nyomószilárdság 35 N/mm2 
Húzószilárdság 8 N/mm2 
Lobbanáspont > 100 oC 
  
Szállítás A komponens: 2,5 kg + B komponens 2,5 kg fémlemez vödörben 
Tárolás száraz, fagymentes helyen, fa raklapon kb. 6 hónapig 
 

Rendelési jel  ARTIWOOD 
 
Egészségügyi és biztonsági teend ők 
A következő elővigyázatosságok szükségesek, hogy elkerüljük a szem és bőr irritálásokat, ill. túltelített gőz belélegzését. 

- El kell kerülni a közvetlen bőrrel való érintkezést: gumikesztyűk használata a legbiztonságosabb. A bőrvédő krémek is jó 
védelmet nyújtanak azoknak a testrészeknek, amelyek nem közvetlenül érintkezhetnek a termékkel pl. karok és arc. 

- A szemek védelmére viseljenek védőszemüveget. 
- A termékkel szennyezett munkaruhát naponta cserélni kell. 
- Alaposan kezet és arcot kell mosni, bő vízzel és szappannal. 
- Oldószerrel nem szabad kezet mosni. A legtöbb irritáció, a túl sok oldószer használatának következménye, erősen kiszárítja a 

bőrt és okozhat komoly problémákat.  
- Jó szellőzést biztosítani kell, mielőbb elkészítik és alkalmazzák a terméket. 

Megjegyzés  
Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon és a tudomány és a gyakorlat legújabb 
eredményein alapulnak: mégsem tekinthetők szerződéses jogalapnak, kötöttségnek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó 
anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni. 
2007. április V.D. 
 


