Fernol

technické údaje

Nábytková politúra s hĺbkovým účinkom
na masívny a dýhovaný nábytok
vo vnútornom prostredí
Charakteristika

Skladovanie/Likvidácia

Nábytková politúra s hĺbkovým účinkom dodá drevine
ošetrovaný vzhľad. Čistiace prísady dodajú povrchu
lesk, vyzdvihnú štruktúru dreviny a pôsobia vode
odolne. Politúra odstraňuje vodné a alkoholové fleky,
nečistoty, prach ako aj odtlačky prstov. Zakrýva malé
škrabance. Dodáva sa v prevedení svetlá a tmavá
politúra.
Oblasťpoužitia
Používa sa na čistenie, ošetrovanie a oživovanie
namáhaného nábytku. Vhodná na lakované
a polírované drevené povrchy.

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
Po odobratí materiálu nádobu dobre uzavrite.

Technickéúdaje
hustota pri 20(g/cm ): ∼ 0,800 (DIN51757)
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Spracovanie/Aplikácia
metóda nanášania:

handričkou

(pri teplote opracovávaného objektu
> 15°C, pri vlhkosti dreva 8 – 12%)
Fernol naneste na drevinu mäkkou
handričkou tenko a rovnomerne v smere
vláken dreviny. Po niekoľkých minútach
vypolírujte suchou handričkou. Pri silných
nečistotách naneste Fernol sýtejšie a po
niekoľkých hodinách vypolírujte.

Bezpečnostnéupozornenia
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal
alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov,
iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo
v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do
životného prostredia. PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa.
Nevyvolávajte zvracanie. PO VDÝCHNUTÍ:
Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Okamžite volajte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.
V prípade požiaru: Na hasenie použite CO2, piesok,
hasiaci prášok.Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite
obsah/nádobu podľa platných predpisov.
Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte úniku do spodných
a povrchových vôd (stupeň nebezpečenstva pre vodu 2).
Upozornenie
Nepoužívajte na surovú alebo poškodenú drevinu, ani
na drevinu s otvorenými pórmi, ako napr. dub svetlý.
Objednávacieúdaje

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.

Fernol svetlý

150 ml

Fernol tmavý

150 ml
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