
Za zunaj
brezbarvna zaščita za vse vrste lesa trajna zaščita

Primerno za: zunanji vertikalen les, kjer je zaželena posebno dolgotrajna zaščita. Lesene fasade,
balkoni, okna in polkna, ograje, pergole, lesene skodle, vrtno pohištvo in vrtne hiše, ograje itd. Enako
primeren za vse vrste lesa. Uporablja se kot končni premaz na predhodno obarvanem lesu. Izdelek precej
podaljša interval prenove. Kot, vse v enem, premaz na navpični površini upočasni proces sivenja.

Uporaba/Predelava:

Površina mora biti čista, brez prahu in maščobe ter suha.

Odstranite nečistoče (alge, mast, umazanija) s primernim čistilom.

Odstranite staro barvo. Železo razmastite in odstranite rjaste madeže.

(Za beton in Eternit, naredite testni premaz, predhodno obdelajte s globinskim temeljem).

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

Priporočljivo je predhodno lakiranje s pigmentiranim oljem, za trajno zaščito pred sivenjem.

Temperatura obdelave/predelave (vključno s sušenjem) nad + 8 ° C , vlage v lesu ne več kot 18%.
Relativna vlažnost manjša od 60%.

Čas sušenja približno 12 - 24 ur (prašno suh po približno 6 ur).

Nanesite osnovo na vseh straneh.

Priporočen obnovitveni interval je 1-2 leti na vertikalnih in 6 mesecev na horizontalnih površinah.

Olje, enkrat ali dvakrat nanesite z valjčkom ali s čopičem , enakomerno v smeri lesa. Horizontalne površine
zahtevajo pogostejše interval obnove. Zagotovite dobro prezračevanje, kadar ga uporabljate v zaprtih
prostorih.

Poraba: pribl. 40 ml / m², 1 liter UV zaščitega olja zadostuje za približno 25 m² oljne površine na nanos,
odvisno od vrste lesa in površine (skobljan ali žagan). Ščetkan les porabo poveča (faktor 2 - 3). Manjša
poraba vpliva na obstojnost površine.

Čiščenje: Orodje z razredčilom ali terpentinskim nadomestkom.

Shranjevanje: V hladnem, vendar brez zmrzali.

Vsebina: Rafinirana naravna olja, kot so soja in sončnično olje, izoaliphati, UV absorberji vodo odbojni
aditivi, agenti sušenja so brez svinca, pentanon oksim, kobalt bis (2- tilheksanoat).

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. Če uporabljate

UV-Zaščitno Olje

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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proizvod z različnimi serijskimi številkami skupaj dobro premešajte v večji posodi. Dobro premešajte pred in
med uporabo. Samo popolnoma prazne posode primerne za v recikliranje Ostanke posušenega materiala je
mogoče odstraniti s pomočjo gospodinjskih odpadkov ali odpadkov na gradbišču Ostanke tekočine
odstranite na zbirnem mestu za stare barve. ASN-številka: 080111. EU mejna vrednost za Izdelek (A / F):
700 g / l (2007) / 700 g / l (2010). Ta izdelek vsebuje 350 g/l VOC.

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

Barvni toni:

brezbarvenbrezbarvenbrezbarven

brezbarven

UV-Zaščitno Olje

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.

SPEKTER d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 52/a • 3310 Žalec • Slovenija
Telefon +386 3 713 25 00 • Telefax +386 3 713 25 25
E-Mail: info@spekter-zalec.si • Internet: http://www.spekter-zalec.si

mailto:info@spekter-zalec.si
http://www.spekter-zalec.si

	Za zunaj
	Primerno za
	Uporaba/Predelava
	Poraba
	Čiščenje
	Shranjevanje
	Vsebina
	Pomembna obvestila
	Velikosti pakiranja
	Barvni toni


