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         KARTA TECHNICZNA 

 

 

                                                    KOREKTOR DO ZARYSOWAŃ 
 

 

Korektor przeznaczony jest do retuszowania drobnych ubytków, małych uszkodzeń - pęknięć, 

zadrapań, rys w wykończeniu drewna. Może być stosowany na drewnie lakierowanym lub 

woskowanym. Doskonały do szybkich poprawek. Pozwala na korygowanie poprawek wykonanych 

Szpachlą do drewna lub Woskiem do wypełniania ubytków marki Colorit. 

 

 
 

Zapach: charakterystyczny 

Konsystencja: Ciecz o niskiej lepkości 

Kolor/Odcienie: Według oznakowania na opakowaniu 

Temperatura nakładania: temperatura pokojowa 

Czas schnięcia: 

Zawartość LZO:                                    

 

3 godziny 

Produkt zawiera max. 698,67 g/L  (Produkt nie jest przeznaczony do 

zastosowań przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Dz.2016 poz. 1353) 

 

 

1. Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem i wymieszać za pomocą metalowej kulki znajdującej się 
wewnątrz. 

2. Oczyścić i przygotować do renowacji uszkodzoną powierzchnię. 
3. Usunąć drobne pozostałości drewna i wypolerować brzegi ubytków. 
4. Wybrać korektor o odcieniu pasującym do drewna. 
5. Równomiernie nałożyć produkt na uszkodzoną powierzchnię zgodnie z kierunkiem włókien 

drewna. 
6. Delikatnie usunąć nadmiar produktu ściereczką zanim całkowicie wyschnie. 
7. Powierzchnia  nadaje się do użytku po 3 godzinach. 
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1. W celu uzyskania idealnie pasującego koloru do retuszowania powierzchni, można mieszać 

kolory Korektora ze sobą. 

2. Nakładać w temperaturze pokojowej. 

3. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 
OPAKOWANIE   

Opakowanie - butelka 7 ml, opakowanie zbiorcze – karton 12 sztuk 

 

MAGAZYNOWANIE 

Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu, wyposażonym w wentylację,  

z dala od źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki. 

 

OKRES PRZYDATNOŚCI 

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu 

 

PRODUCENT  

ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80, www.colorit.pl, 

BDO 000005681. 

 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych 

produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek. 
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