...všetko, po čom drevo túži

Bangkirai- &Douglasie-öl

technické údaje

Olej na dreviny bangkirai, douglasie a iné,
do vonkajšieho prostredia

UV ochrana

neobsahuje biocídy

Charakteristika

Čistenie

Špeciálny olej na impregnáciu a ošetrenie drevín
bangkirai a douglasie. Prírodne sfarbený,
rýchloschnúci, mimoriadne odolný poveternostným
vplyvom. Osviežuje prirodzené sfarbenie dreviny,
reguluje jej vlhkosť, chráni ju pred UV žiarením.
Vytvára ľahko ošetrujúci povrch odolný vode
a nečistotám. Zabraňuje vzniku trhlín.

Náradie ihneď po použití umyte riedidlom
CLOU EV- Verdünnung.

Oblasťpoužitia
Používa sa na impregnáciu a ošetrovanie drevených
stropov a terás z drevín bangkirai a douglasie.
Vhodný aj na povrchovú úpravu záhradného nábytku
zo vzácnych drevín, ako napr. céder, iroko, mahagón,
belinga alebo teak.
Zloženie
Ľanový olej, nearómatický testovací benzín,
anorganické a organické pigmenty, hexanoát
vápenný.
Spracovanie/Aplikácia
metóda nanášania:
2
výdatnosť (m /liter):

štetec
20

Skladovanie/Likvidácia
Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch
v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. So zvyškami
sa musí zaobchádzať v súlade s úradnými predpismi
pre zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými
látkami. Doporučené kľúčové číslo odpadu podľa
Európskeho katalógu odpadov: 08 01 11 (upraví sa
podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu).
Suché zvyšky výrobku sa môžu likvidovať s domovým
odpadom.
Na recykláciu odovzdávajte úplne vyprázdnené obaly.
Obaly so zvyškami starých lakov odovzdávajte
na zberné miesto starých lakov.
Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 5 rokov
Bezpečnostnéupozornenia
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal
alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Noste ochranné rukavice. Zneškodnite obsah/nádobu
podľa platných predpisov.
Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte úniku do
spodných a povrchových vôd (stupeň nebezpečenstva
pre vodu 2).

Technickéúdaje
riedenie: neriedi sa
viskozita pre spracovanie: pripravené na priame
použitie
viskozita:
ca. 18 sek / DIN 4 mm
hustota (g/cm3):
ca. 0,848 /DIN 51757

Handry nasýtené materiálom namočte do vody
a zlikvidujte, aby nedošlo k ich samovznieteniu.
Výrobok Bangkirai- & Douglasie-öl sám o sebe
nie je samovznietiteľný.
Skúšobné normy

Schnutie

DIN EN 71, časť 3 (vhodný na detské hračky)

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Farebný odtieň a veľkosť balenia

nanášanie ďalšej vrstvy: po 12 hodinách, lepšie cez noc
úplné zaťaženie:
po 1 týždni

bezfarebný

750 ml / 2,5 l
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...všetko, po čom drevo túži

Bangkirai- &Douglasie-öl

návod na spracovanie

Olej na dreviny bangkirai, douglasie a iné,
do vonkajšieho prostredia

Prípravapovrchu
Povrch dreva určený na opracovanie musí byť úplne
suchý, bez špiny, oleja, tuku a zbavený brúsneho
prachu. Povrch poškodený poveternostnými vplyvmi
prehobľujte. Odporúčame najskôr vykonať skúšobný
náter na potvrdenie odtieňa a priľnavosti oleja na
drevený povrch.
Spracovanie/Aplikácia
(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C,
pri vlhkosti dreva 8 – 12%)
Pred použitím olej dobre rozmiešajte.
Olej nanášajte neriedený rovnomerne štetcom v smere
vláken dreva. Nechajte pôsobiť ca. 15-20 minút. Potom
zotrite nevsiaknutý olej čistou handrou.
Pri dobrej cirkulácii vzduchu nechajte dobre preschnúť
ca. 12 hodín. Druhý náter nechajte takisto pôsobiť
15-20 minút a opäť zotrite nevsiaknutý olej čistou
handrou.
Schnutie
(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)
Olej nechajte schnúť ca. 12 hodín, lepšie cez noc.
Plné zaťaženie je možné po ca. 1 týždni.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť.
Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach.
Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným
podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú
svoju platnosť.
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