
SEASONITE 
OCHRONA NOWEGO DREWNA  
 
NA ZEWNĄTRZ 
 
OPIS PRODUKTU: 
Seasonite® chroni nowe drewno w najbardziej narażonym okresie – czyli 
pierwszym roku – przed szkodliwymi wpływami słońca i wilgoci. Niezwłoczna 
aplikacja Seasonite® wypycha nadmiar wilgoci i chroni przed wpływem słońca, 
dzięki czemu zachowujemy świeży wygląd drewna na dłużej. W przeciwieństwie 
do produktów odpychających wodę, które sprawiają że gromadzi się ona w 
kropelkach na powierzchni, Seasonite® penetruje powierzchnię i łączy się z 
włóknami drewna celem stabilizacji i ochrony – minimalizuje rozwarstwianie, 
pękanie, kurczenie się lub puchnięcie. Produkt „oddycha”, dzięki czemu pozwala 
stopniowo uciekać wilgoci i sezonować się w naturalny sposób w pierwszym roku. 
 
WŁAŚCIWOŚCI: 
 sprawia, że drewno wygląda jak nowe przez długi czas 
 Minimalizuje rozwarstwianie, pękanie, kurczenie się, puchnięcie powodowane 

przez wystawienie na działanie słońca i deszczu 
 Łatwy w użyciu – jedna warstwa – nawet na wilgotne drewno 
 Bezbarwny – wzbogaca naturalny wygląd 
 Gotowy do użycia. 
 
GDZIE STOSOWAĆ SEASONITE® : 
 Wyłącznie do nowego drewna zewnętrznego 
 Do stabilizacji nowego drewna podczas pierwszego roku sezonowania 
 Idealny do drewna impregnowanego ciśnieniowo, drewna miękkiego – cedr, 

świerk, sosna, - drewna twardego – Buk, jesion, brzoza – drewno wypalane. 
 Do powierzchni pionowych i poziomych – tarasy, elewacje, płoty, gonty, meble 

ogrodowe. 
 Na drewnie sezonowanym użyj Net-trol®* lub skontaktuj się z nami. 
 
DANE TECHNICZNE: 
Wykończenie: Mat 
Żywica: alkid 
Rozpuszczalnik: woda 
Gęstość (w 20˚C): 1.00 kg/l±0.05 
Stan fizyczny: płyn 
Zawartość cząstek stałych: 6%±2 
Temperatura zapłonu: Nie sklasyfikowany jako palny 



Przydatność: minimum 1 rok w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu 
Dostępne opakowania: 1L, 2.5L, 15L 
Dostępne kolory: Bezbarwny 
Czas schnięcia: 12 godzin w zależności od temperatury i wilgotności. Po 
tarasach można chodzić już po 1 godzinie 
LZO: 11g/l – Limit UE dla tej kategorii produktu wynosi 130g/l (2010) (cat. A/f) 
 
DOBRE PRAKTYKI PODCZAS APLIKACJI 
Zakryć wszystkie miejsca których nie chcemy pokryć – również kwiaty i rośliny.  
Nakładać w temperaturze z zakresu 10˚C do 30˚C. Nie nakładać w bezpośrednim 
słońcu lub na gorące powierzchnie. 
Nie nakładać gdy spodziewane jest pogorszenie pogody w przeciągu 24 godzin 
od aplikacji. 
Dokładnie wstrząsnąć lub wymieszać produkt. Nie rozcieńczać. 
Należy zawsze pracować na całej długości deski aż do logicznej przerwy. Nie 
zatrzymywać się po środku deski. 
Powierzchnie pionowe malować z góry na dół. 
Po aplikacji natryskowej zaleca się wtarcie produktu pędzlem aby zapewnić 
odpowiednią penetrację. 
Skonsultuj się z nami w przypadku nakładania SEASONITE® na drewno 
twarde. Nie nakładaj SEASONITE® na dąb. 
 
 
 
WYBÓR NARZĘDZI DO NAKŁADANIA: 
 Pędzel 
 Wałek (średni włos) 
 Spryskiwacz ogrodowy. 
 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: 
Powierzchnia musi być czysta, w miarę sucha i wolna od ziemi, tłuszczu, smaru, 
grzyba i pleśni. 
Grzyb i pleśń usunąć za pomocą roztworu wody z wybielaczem (3:1). Wetrzeć w 
powierzchnię, zostawić na 10-15 minut i dokładnie spłukać. W razie konieczności 
przeszlifować powierzchnię (papier 80). 
 
APLIKACJA: 
 drewno powinno być czyste, suche lub wilgotne, ale nie mokre 
 wstrząsnąć pojemnik przed użyciem 
 nałożyć jedną, obfitą warstwę na całą powierzchnię drewna 
 nasączyć aż do końcowych włókien drewna 



 podczas impregnacji pokładów, dokładnie nałożyć SEASONITE®  pomiędzy 
szczeliny desek 

 w przypadku zanurzania płytek lub pęknięć, nasączać przez 10 minut i pozwolić 
aby nadmiar wyschnął 

 można chodzić po pokładach zazwyczaj po godzinie od użycia 
 Skonsultuj się z nami w przypadku nakładania SEASONITE® na drewno 

twarde. Nie nakładaj SEASONITE® na dąb. 
 
WYDAJNOŚĆ: 
5-7m2 z litra 
Faktyczna wydajność może się różnić ponieważ zależy od metody aplikacji, 
porowatości drewna itp. 
 
KONSERWACJA: 
Po roku sezonowania, drewno zabezpieczone SEASONITE® jest bardzo proste 
w konserwacji. Może być zabezpieczone produktem typu TEXTROL®* lub SOLID 
COLOR STAIN®*. Zastosuj NET-TROL®* aby wyczyścić i przywrócić kolor. 
 
CZYSZCZENIE: 
Woda z mydłem. 
 
PRZECHOWYWANIE: 
Pozostały SEASONITE® powinien zostać przelany do mniejszego, szczelnego 
pojemnika plastikowego lub szklanego. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Nie 
dopuszczać do zamarzania. 
 
Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są 
prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz 
podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w 
tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji względem działania 
produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą 
producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości 
producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie 
do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 
wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania. 
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