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OLI – AQUA Exotengrund
Opis produktu
Wodorozcieczalny 1-skadnikow, mocno izolujcy grunt do nakadania
wakiem na drewna egzotyczne zawierajce substancje oleiste. Ze
wzgldu na swoje odcinajce dziaanie na pozostaoci wosków polecany
równie do renowacji starych podóg.
Waciwoci
- spenia wymagania EU-decopaint
- znakomite dziaanie izolujce
- wysoka przyczepno dobre oywienie
- mocno wypeniajcy
- Giscode W2+
Zakres stosowania
Na gatunki egzotyczne z zawartoci substancji oleistych i na drewna
zaywiczone, przy których istnieje niebezpieczestwo problemów z
przyczepnoci i pó niejszych ,, ótych wykwitów’’. Lakierowanie
wszystkimi lakierami parkietowymi OLI-AQUA.
Oznaczenie handlowe
OLI AQUA Exotengrund
Opakowania:

Uwagi/Wskazówki stosowania:
przed uyciem dobrze wymiesza lub wstrzsn
1 x OLI- AQUA Exotengrund nanie wakiem obficie ok 100 g/m²
gruntowana powierzchnia
moe by lakierowana bez
szlifowania
midzywarstwowego wszystkimi lakierami parkietowymi OLI-AQUA za
wyjtkiem OLI-AQUA ECONOMY 15.52
OLI – AQUA Exotengrund nie powinien by wylewany bezporednio na
podog, lecz pobierany z wiaderka
nie stosowa przy temperaturze podoa poniej 15 ˚C

Przygotowanie podoa:
Przed gruntowaniem przeprowadzi ostatnie szlifowanie granulacj 120. Im
drobniejszy szlif tym drewno mniej szorstkie. Powierzchnia musi by sucha,
dokadnie oczyszczona i pozbawiona olejów, wosków i tuszczów.

Stosowanie
1)

430 008 06

Gruntowanie
OLI-AQUA Exotengrund ok 100 g/m²

5 Litrów

Baza surowcowa
Zywica akrylowa
Magazynowanie:
W oryginalnie zamknitych opakowaniach 12 miesicy. Temperatura
magazynowania i transportu w przedziale od 5 do 30 °C.

ok. 5 – 6 h

Oznakowanie:
Oznakowania i wskazówki bezpieczestwa znajdziecie Patswo w naszych
kartach danych bezpieczestwa na stronie www.oli-pol.com.pl

Schnicie:
Dane odnosz si do normalnych warunków przy 20°C i 50% wilgotnoci
wzgldnej powietrza.

Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczce zastosowania, które przekazujemy uytkownikowi w celach promocyjnych powstay na podstawie naszych dowiadcze
wedug najlepszej wiedzy, zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie s jednak one wice i nie zwalniaj kupujcego do sprawdzenia naszych
produktów na wasn odpowiedzialno pod wzgldem przydatnoci do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach.
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