OLI-AQUA DOMO Parkettsiegel 15.40
Opis produktu
Estetyczny 1-sk³adnikowy lakier wodorozcieñczalny do
parkietów i pod³óg drewnianych polecany do stosowania w
pomieszczeniach mieszkalnych.Zalet¹ produktu jest piêkna
optyka i o¿ywienie na dêbie, buku oraz merbau. Kolejnym
atutem tego odpornego i ³atwego w pielêgnacji produktu jest
jego prosta i bezproblemowa technologia stosowania. Ma³e
powierzchnie mo¿na w ci¹gu jednego dnia zaszpachlowaæ,
a nastêpnie polakierowaæ.
W³aœciwoœci
- spe³nia dyrektywê EU-Decopaint
- piêkne o¿ywienie struktury drewna
- ³atwe stosowanie
- wyj¹tkowo szybkie kompletne lakierowanie
- nieprzeciêtna odpornoœæ w kategorii Home
- ekstremalnie œwiat³ochronny, wysoko przezroczysta
pow³oka lakieru
- bardzo dobra odpornoœæ na œlady po obuwiu
- Giscode W3+

Przygotowanie pod³o¿a
Przeprowadziæ stopniowane szlifowanie drewna granulacj¹
80/100/120. Im szlifowanie drobniejsze, tym powierzchnia bêdzie
mniej szorstka. Przed szlifowaniem koñcowym wyszpachlowaæ
szczeliny OLI-Fugenkitt z wymieszanym py³em szlifierskim.
Powierzchnia musi byæ sucha, dok³adnie oczyszczona z olejów,
wosków, t³uszczów, silikonów i py³u szlifierskiego.

Stosowanie
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Gruntowanie
A) wielowarstwowe
OLI-AQUA DOMO ok. 100 g/m²
B) minimalizuj¹ce boczne sklejanie
OLI-AQUA Grund 15.81, ok. 100 g/m²
ok. 2-3 h

Normy
- DIN 71-3 (bezpieczeñstwo zabawek)
- DIN 53160 (odpornoœæ na œlinê i pot)
- DIN 68861 T1 B, C (odpornoœæ chemiczna)
- DIN 68861 T4 (odpornoœæ na zarysowania)
- wolny od formaldehydu i aromatycznych rozpuszczalników
- wolny od NMP i NEP
- nie palny w stanie ciek³ym
Zakres stosowania
Pomieszczenia prywatne jak: jadalnie, sypialnie, pokoje
dzienne
Oznaczenia handlowe
Stopieñ po³ysku
mat
halbmatt
Wielkoœæ opakowania 5 / 1 ltr

C) szpachl¹
OLI-AQUA DOMO, 1-2 “krzy¿owo” po 20-40 g/m²
ok. 20 minut
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OLI-AQUA DOMO, ok. 100-120 g/m²
ok. 5-6 h

420 973 00
420 972 04

Baza surowcowa
Polimer akrylowy
Magazynowanie
W oryginalnie zamkniêtych opakowaniach 12 miesiêcy.
Temperatura magazynowania i transportu w przedziale od
+5°C do +30°C.
Oznakowanie
Oznakowanie i dane bezpieczeñstwa znajdziecie Pañstwo w
kartach bezpieczeñstwa na stronie www. oli-lacke.de
Uwagi/Wskazówki stosowania
! Przed u¿yciem zawartoœæ opakowania dok³adnie
wymieszaæ!
! Mo¿na nanosiæ za pomoc¹ wa³ka, pêdzla lub za pomoc¹
szpachli. Ze wzglêdu na du¿e o¿ywienie drewna zalecane jest
nak³adanie pierwszej warstwy szpachl¹, a nastêpnie
lakierowanie nawierzchniowe OLI-AQUA DOMO.
!Zu¿ycie w zale¿noœci od ch³onnoœci drewna przy
nak³adaniu za pomoc¹ wa³ka lub pêdzla wynosi 100-120 g/m²
na ka¿d¹ warstwê, natomiast w przypadku szpachli ka¿de
na³o¿enie “krzy¿owo” i 20-40 g/m² .
! £¹czna iloœæ nak³adanego materia³u powinna wynosiæ
przynajmniej
300 g/m². Je¿eli czas schniêcia
miêdzywarstwowego przekroczy 12 godzin konieczne jest
szlifowanie miêdzyoperacyjne.
! Nie nale¿y lakierowaæ przy temperaturze pod³o¿a poni¿ej
15°C.

Lakierowanie (1 warstwa)

miêdzyszlif, ziarnistoœæ 120-150
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Lakierowanie ( 2 warstwa)
OLI-AQUA DOMO, ok. 100-120 g/m²
ok. 5-6 h
Koñcowa twardoœæ po 8-10 dniach!

Schniêcie
Dane odnosz¹ siê do normalnych warunków przy 20°C i 50%
wilgotnoœci wzglêdnej powietrza.
Pielêgnacja
Do systematycznego czyszczenia i pielêgnacji polecamy nasz¹
seriê wysokojakoœciowych œrodków OLI-AQUA (CARE, POLISH,
CLEAN).

Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotycz¹ce zastosowania, które przekazujemy u¿ytkownikowi w celach promocyjnych powsta³y na podstawie naszych
doœwiadczeñ wed³ug najlepszej wiedzy, zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie s¹ jednak one wi¹¿¹ce i nie zwalniaj¹ kupuj¹cego do
sprawdzenia naszych produktów na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ pod wzglêdem przydatnoœci do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach.
Dystrybutor produktów Firmy Oli-Lacke GmbH w Polsce: OLI-POL Spó³ka z o.o.,ul. Wroc³awska 144, 63-800 Gostyñ, tel. 65 572 32 94, fax. 65 572 32 95
Data 22.10.2009

