...všetko, po čom drevo túži

Boots- & Yachtöl

technické údaje

Špeciálny olej na drevo lodí a člnov
a v extrémnych poveternostných
podmienkach
Charakteristika
Schnutie
Špeciálny bezfarebný olej, zabezpečí trvale elastický,
vvnikajúco naimpregnovaný a priľnavý povrch.
Je spoľahlivou ochranou proti extrémnym poveternostným
vplyvom.
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vhodný do vnútorného aj vonkajšieho prostredia
vysoká a dlhodobá UV ochrana
impregnuje hlboko do dreviny
trvale elastický
vode odolný
reguluje vlhkosť, chráni pred vysušením
a vznikom trhlín
vytvára dobre priľnavý povrch
chráni pred extrémnymi poveternostnými vplyvmi
odolný alkoholom a čistiacim prostriedkom
zodpovedá normám DIN EN 71, časť 3, vhodný na
detské hračky
DIN 53160 odolný slinám a potu

Zloženie: rastlinné oleje, modifikované viazače,
testovací benzín, butanón-oxím.

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)
pretierateľné: po 10-12 hodinách
zaťažiteľné: po 1 týždni
Čistenie
Náradie vyčistite podľa potreby Clou EV-riedidlom.
Produkt nie je samovznietiteľný. Zaolejované handry
sa môžu vznietiť. Po ukončení prác ich namočte
do vody a nechajte preschúť v otvorenom priestore.
Skladovanie/Likvidácia
Skladujte na chladnom mieste. Nespotrebované zvyšky
prelejte do menšej, čistej nádoby.
Nádoby so zvyškami farby, ako aj zvyšky čistiacich
prípravkov
likvidujte
podľa
platných
predpisov
Číslo odpadu: podľa európskych smerníc: 08 01 11.
Úplne čisté nádoby, bez akýchkoľvek zvyškov môžete
odovzdať na bežné zberné miesta.

Oblasťpoužitia
Na povrchovú úpravu a renováciu dreva vo vonkajšom
a vnútornom prostredí, pri výrobe športových
a voľnočasových lodí, člnov a jácht. Vhodný aj na
vysoko zaťažený záhradný nábytok, terasy a tvrdé
dreviny.
Spracovanie / Aplikácia

Spôsob nanášania:
výdatnosť (m²/liter):

štetcom
10

Technickéúdaje
viskozita spracovania:pripravené na priame použitie
množstvo náteru: ca. 80 g/m²
hustota (g/cm³):
0,881

Doba použiteľnosti v originálne uzavretej nádobe:
5 rokov
Bezpečnostnéupozornenia
Skladujte v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom
Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Výpary
nevdychujte. Skladujte mimo zápalných zdrojov.
Nefajčite.Skladujte mimo dosahu detí. Noste vhodné
pracovné oblečenie. Zabráňte kontaktu s pokožkou a
očami. Dobre vymyte vodou. Nevylievajte do
kanalizácie.
Trieda ohrozenia vôd: WGK 1 (slabé)

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

Boots- & Yachtöl

návod na spracovanie

Špeciálny olej na drevo lodí a člnov
a v extrémnych poveternostných
podmienkach
Prípravapovrchu

Renovačnýnáter

Drevo musí byť suché, zbavené nečistôt a oleja.

Podľa potreby a poveternostných vplyvov môže byť
potrebný renovačný náter.

Staré nátery zbrúste do živého a odstráňt brúsny prach.
Povrch prebrúste papierom zrnitosti 150-180 a odstráňte
brúsny prach.
Spracovanie/Aplikácia

Boots-& Yachtöl narieďte 10-20 %-ami EV Verdünnug.
Naneste čistou, mäkkou handričkou rovnomerne tenko
v smere vláken. Po 10 minútach odstráňte z povrchu
prebytočný olej.

Teplota oleja, opracovávaného objektu
a vnútorného prostredia nesmie poklesnúť pod + 12°C,
vlhkosť dreviny 8-12 %.
Obsah nádoby pred použitím dobre pretrepte
alebo premiešajte.
Olej naneste sýto a rovnomerne mäkkým
plochým
štetcom. Nechajte pôsobiť 10 min. Nepracujte na
priamom slnku. Nevsiaknutý olej
odstráňte čistou
bavlnenou handrou alebo vpolírujte do dreviny, aby
neostali lepivé miesta na povrchu. Podľa nasiakavosti
dreviny zopakujte olejovanie bez medzibrusu druhýkrát.
Nevsiaknutý olej vždy odstráňte.

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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