VOSKY A OLEJE
PIGMENTOVÁ PASTA
 Pigmentová pasta sa používa na dofarbenie tvrdého oleja
NL Hartöl alebo voskového oleja NL Hartöl-Wachs
 Dofarbovaná plocha natretá len tvrdým olejom NL Hartöl
alebo NL Hartöl High Solid sa môže aj prelakovať
 Bez zápachu a zožltnutia
 Bez biocídnych, škodlivých látok a bez arómatov
 S hĺbkovou ochranou, elastickou tvrdosťou a hodvábnym
matom
 Ochrana pred UV žiarením vďaka pigmentom oxidu železa
 Vytvrdzuje povrch dreviny

Vlastnosti
Pigmentová pasta sa používa na jednoduché dofarbenie tvrdého
oleja NL Hartöl, voskového oleja NL Hartwachsöl, NL Spezialöl
a NL Hartöl High Solid. Pritom sa na dofarbenie môžu použiť rôzne
odtiene pigmenových pást v určitom miešacom pomere, čím je
možné dosiahnuť individuálny farebný odtieň.
Plochy ošetrené NL Hartöl sú prelakovateľné, napr. vodnými lakmi
AquaHart alebo Almarit.
Nenáročné spracovanie, ľahká údržba a ošetrovanie umožňujú
použitie aj pre laickú verejnosť.
Spracovanie a technické údaje
Pigmentová pasta je zložená z pigmentov oxidu železa, dioxidu
titanu, ktoré sú rozpustné v prírodných voskoch, živici a parafíne.
Príprava povrchu
Drevina musí byť dobre prebrúsená, savá, suchá, zbavená nečistôt,
oleja, silikónov a brúsneho prachu.Pri spracovaní nesmie byť
teplota nižšia ako + 12°C.
Upozornenie
Výsledný farebný odtieň je závislý od druhu dreviny, jej prebrúsenia,
ako aj spôsobu nanášania, preto vždy pred použitím na veľké
plochy urobte skúšku na používanej drevine. Uistite sa, že
nanesený farebný odtieň zodpovedá Vašim požiadavkám. Pre
alergikov doporučujeme urobiť vopred test znášanlivosti natierania
(prípadne sa poraďte s Vaším lekárom).
Miešací pomer
Pridajte 10 % pigmentovej pasty do prípravku NL Hartöl / NL
Hartwachsöl a dobre premiešajte. Na dosiahnutie intenzívnych
odtieňov pridajte až do 20 % pigmentovej pasty. Je to zároveň
maximálne použiteľná koncentrácia.

Výrobca: Asuso GmbH, Görlitzer Str. 9
83395 Freilassing, Nemecko,
Vyrobené v Nemecku.

Vo vnútornom prostredí
Pri spracovaní dodržiavajte technické listy prípravkov NL Hartöl,
NL Hartwachsöl, NL Spezialöl a NL Hartöl High Solid.
Vo vonkajšom prostredí
Pri spracovaní dodržiavajte technické listy prípravkov NL Hartöl.
Lakovanie dofarbovanej plochy
Dreviny upravované NL Hartöl a pigmentovou pastou je možné
po minimálne 4 dňoch schnutia (pri 20°C) následne prelakovať.
Na prelakovanie použite vodné laky AquaHart Parkettlack alebo
Almarit.
Počas schnutia nie je možné drevené plochy používať alebo ušpiniť.
Pri spracovaní dodržiavajte príslušné technické listy a návody
na ošetrovanie podláh podľa DIN 18356.
Voskovanie dofarbovaných plôch
Keď neboli plochy prelakované, môže sa dofarbovaná plocha
navoskovať olejovým voskom NL Hartwachsöl alebo balzamom
NL Hartwachs. Pri spracovaní dodržiavajte príslušné technické listy
a návody na ošetrovanie podláh podľa DIN 18356.
Čistenie pracovného náradia
Náradie vyčistite riedidlom NL Verdünner alebo terpentínom.
Veľkosť balenia: 100 ml, 1l
Pri spracovaní dodržiavajte bežné pracovné a hygienické predpisy
a bezpečnostné listy!
Odpad likvidujte podľa platných predpisov, nevylievajte
do kanalizácie.
ASUSO tip
Na dosiahnutie individuálneho farebného odtieňa použitím
viacerých pigmentových pást postupujte tak, že si osobitne vytvorte
farebnú pigmentovú zmes z týchto pást v určitom miešacom
pomere.
Až potom túto zmes zmiešajte s NL Hartöl / NL Hartwachsöl.
Zaznamenávajte si miešací pomer jednotlivých pigmentových pást,
aby ste vedeli opäť namiešať želaný farebný odtieň.
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VOSKY A OLEJE
Návod na spracovanie
Olejovanie surových drevených podláh NL Tvrdým olejom,
pigmentovou pastou a NL Tvrdým olejovým voskom
Po prebrúsení podlahy zrnitosťou (max. 120) dôkladne odstráňte
brúsny prach povysávaním a následne ešte zotrite mäkkou
handričkou navlhčenou v riedidle NL Verdünner. Pri farebných
povrchoch nesmie byť posledné brúsenie jemnejšie ako
80 – max.100.
Povrch zafarbite NL Tvrdým olejom alebo NL Tvrdým olejom High
Solid s pigmentovou pastou. Želaný farebný odtieň dosiahnete
pridaním minimálne 2,5 % a maximálne 20 % farebného
koncentrátu. NL Tvrdý olej dobre rozmiešajte s farebným
koncentrátom, kým nedosiahnete rovnomerný odtieň.
Nápadné trendové odtiene (ako napr. žiarivo modrá ) docielite
bielym koncentrátom Weisskonzentrat podfarbeným univerzálnou
pastou na rozpúšťadlovom základe. Zmes musí byť homogénna,
hladká, bez hrudiek.
NL Tvrdý olej (bezfarebný alebo tónovaný) naneste sýto valčekom,
kefou na podlahu alebo Taski bielym padom.
Spotreba: podľa druhu dreviny ca. 80-100 g/m².
Upozornenie: Nenechajte vtiecť olej do špár! Po ca. 30 minútach
odstráňte prebytky oleja (mláky), pretože ináč ostanú fleky.
Zakaždým po olejovaní plochu vypolírujte padom, kefkou, handrou,
kým povrch neostane suchý. Zvyšky oleja na povrchu znemožňujú
úplné preschnutie a plochy ostanú lepivé.
Dostupné farebné odtiene

zlatisto hnedá
borovica
biela

mahagón
palisander
teak

orech
ebenovo čierna

Každý podklad reaguje ináč. Preto vždy pred farbením povrchu
vykonajte skúšku na originálnej drevine. Na drevine pôsobia všetky
farebné tóny svetlejšie/transparentnejšie ako na papieri.

Výrobca: Asuso GmbH, Görlitzer Str. 9
83395 Freilassing, Nemecko,
Vyrobené v Nemecku.

Po uschnutí (8-12 hodín) už nevykonávajte na dofarbovaných
povrchoch žiadny medzibrus! Na povrch dreviny ďalej naneste
4 mm mohérovým valčekom alebo stierkou NL Tvrdý olejový vosk
v tenkej vrstve (spotreba ca. 50-80 g/m²). NL Tvrdý olejový vosk
naneste rovnomerne, aby neskôr nevznikli fleky. Ak je požadovaný
vyšší stupeň lesku, po dôkladnom uschnutí (ca. 8-12 hodín)
vypolírujte povrch kotúčovým strojom s bielym padom.
Vysoko zaťažované plochy, matné (vychodené) miesta ošetrite
v tenkej vrstve NL Holzpflegeöl (nastriekajte a votrite do dreva
handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Spotreba ca. 25-40 g/m².
Každý podklad reaguje ináč. Preto vždy pred natieraním povrchu
vykonajte skúšku na originálnej drevine.
Všetky naše odporúčania sa zakladajú na dlhoročných
skúsenostiach, nemožno ale zaručiť ich rovnaké uplatnenie na
každej drevine.
Pigmentová pasta biela, sivá
R53 Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke
životného prostredia
R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo
popraskanie pokožky
S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami
Pigmentová pasta ebenovo-čierna, mahagón, palisander, teak,
orech, borovica, zlatisto hnedá
S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami
Upozornenie
Použité handry zabezpečte proti možnému samovznieteniu
namočením do vody a obstarajte ich likvidáciu.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.Výpary
a aerosol nevdychujte.
Nevylievajte do kanalizácie.
Spracovávajte len v dobre vetranom prostredí.
Na recykláciu odovzdávajte len vyprázdnené obaly, bez zvyškov.
Obaly so zvyškami odovzdávajte na zberné miesta.
Prvá pomoc
Všeobecné upozornenia:
Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť.
Náznaky otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách,
preto je potrebné navštíviť lekára min. 48 hodín po nehode.
 pri vdychnutí : v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie
 pri kontakte s kožou : okamžite opláchnuť vodou
 pri kontakte s očami : vypláchnuť oči tečúcou vodou po niekoľko
minút, pritom viečka musia byť otvorené. Pri pretrvávajúcich
ťažkostiach konzultovať s lekárom.
 pri prehltnutí : vypiť dostatočné množstvo vody a vdychovať
čerstvý vzduch. Bez meškania navštíviť lekára.
OBSAH: 100 ml, 1 liter
Dátum výroby a spotreby vyznačený na obale výrobku
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