
Za les na prostem.
odprta pora

vremensko in UV-odporno

dolgoročno ohranjanje in zaščita

Primerno za: domači in eksotični les, kot so hrast, cedra, macesna, douglazija, jelka, bangkirai, kambal,
robinia in drugi. Terasno olje ohranja in ščiti vsak les na prostem. Idealen za terase, lesene krove in vrtno
pohištvo. Zagotavlja dolgoročno zaščito pred UV-žarki in vremenskimi poškodbami, medtem ko je površina
odporna proti obrabi, brez strupenih snovi in brez vonja v suhem stanju.

Uporaba/Predelava:

Površina mora biti čista, suha in brez prahu.

Odstranite nečistoče (alge, mast, umazanijo) z ustreznim detergentom.

Les, ki ima še posebno visoko vsebnost lesnih sestavin, ga je treba izpostavljati vremenu približno 4
tedne pred premazovanjem. Sveži, pod pritiskom obdelani les, kot so Massaranduba, Garapa, Ipè, je
treba izpostavljati približno 3 mesece pred premazovanjem.

Pred prvim nanosom terasnega olja obdelajte zunanji mehki les z ustreznim impregnacijskim sredstvom
(nevarnost gliv).

Temperatura obdelave (vključno s sušenjem) nad 8 ° C. Vlažnost lesa <18%. Vlažnost zraka <60%.

Potreben je poskusni premaz, ker na različnih površinah deluje drugače.

Upoštevajte pravila za konstruktivno zaščito lesa.

Preprosto premešajte pred in med uporabo.

Saten-mat površina.

Olje nanašajte tanko in enakomerno - preprečite nastajanje plasti in nabiranja presežek olja.

Nanesite olje na surov, neobdelan les s čopičem, valjčkom ali razpršilno šobo. Les je odporen proti
vremenskim vplivom po dveh do treh nanosih z 12-urnim sušenjem med nanosi. Lahko se uporablja za nego
po vseh običajnih premazih, dokler je podlaga vidna (zbrusite podlago, ki ni vidna). Nato uporabite, kot je
opisano.

Poraba: Približno 50 ml / m², kar pomeni, da je 1 liter olja za terase dovolj za približno 20 m² odvisno od
vrste lesa in površine (skobljan ali grobo rezan). Na grobem in valovitem lesu se lahko poraba poveča (faktor
2 - 3). Manjša poraba vpliva na obstojnost premaza.

Čiščenje: Očistite orodje z razredčilom ali terpentinom.

Shranjevanje: Na hladnem, vendar brez zmrzali.

Vsebina: Rafinirana naravna olja, kot so sojino olje in sončnično olje, izoalifat, naravni voski, svinčeno
dekadikanti, kobalt bis (2-etilheksanoat), pentanonoksim, pigmenti železovega oksida in titanov dioksid.

Olje za terase

Naša vloga tehnično svetovanje, ustno ali pisno, je po našem najboljšem Znanju in zaradi Poskusite, vendar le pod pogojem pokazatelj, in vas ne odvezuje od obveznosti za testiranje
proizvodov, dobavljenih z nami, kot na njihovo Primernost za nameravani procesov in namene. Aplikacije, uporabo in predelavo proizvodov izven našega nadzora, zato je povsem lastno
odgovornost. Seveda, moramo zagotoviti, skladni vzorci in stalno kakovost naših izdelkov. Z izdajo nove "informacije o izdelku" boste izgubili prejšnji veljavnost.
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Pomembna obvestila: EUH208 Vsebuje kobalt bis (2-etilheksanoat). Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda
ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega rok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. Pri stiku s kožo
priporočamo uporabo ustreznih rokavic (nitrilov). Ne uporabljajte odtenkov "naravno" ali "brezbarvno" na
prostem sami, saj ne nudijo UV zaščite. Če uporabljate proizvod z različnimi serijskimi številkami skupaj dobro
premešajte v večji posodi. Lahko se reciklirajo le popolnoma izpraznjene posode. Posušen ostanek lahko
odstranite kot gospodinjske odpadke ali gradbene odpadke. Ostanke tekočine odstranite na zbirališču za
staro barvo. ASN št. 080112 Mejna vrednost EU za proizvod (A / f): 700 g / l (2007) /700 g / l (2010). Ta
izdelek vsebuje največ 600 g / l VOC.

Velikosti pakiranja: 0,75 litra, 2,5 litra, 5 litra, 10 litra, 30 litra in večji znesek.

Barvni toni:
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