OLI-AQUA GEL 15.60
OLI-AQUA ¯EL 15.60
Opis produktu:
Mocno wype³niaj¹cy i tiksotropowy ¿el do aplikacji szpachl¹ na
bazie wodnej, który mo¿na zastosowaæ zarówno, jako
szczególnie szybkie gruntowanie przy racjonalnej "technologii jednego - dnia" lub jako szczególnie mocno wype³niaj¹ca i
wyrównuj¹ca miêdzywarstwa po szlifowaniu lakieru. Ze wzglêdu
na wysok¹ przejrzystoœæ w po³¹czeniu ze szczególnymi
w³aœciwoœciami OLI- AQUA ¯EL 15.60 Polecany jest tak¿e, jako
niezawodne gruntowanie przy lakierowaniu parkietów na wysoki
po³ysk.
W³aœciwoœci
- wysoka tiksotropowoœæ
- znakomita przejrzystoœæ
- polecany przy lakierowaniu w po³ysku
- szybkie schniêcie
- mocno wype³niaj¹cy
- GISCODE W3 +
Zakres stosowania
Mniejsze powierzchnie w prywatnych pomieszczeniach w
po³¹czeniu z OLI-AQUA ¯EL mo¿na polakierowaæ kompletnie w
czasie jednego dnia ze szlifowaniem i nak³adaniem tylko 2 warstw
lakieru parkietowego OLI-AQUA. Albo, jako miêdzywarstwa do
wype³nienia niewielkich szczelin i zag³êbieñ.
Oznaczenie handlowe:
OLI-AQUA GEL 15.60
Wielkoœæ opakowañ

Zalecenia / Uwagi
! Przed u¿yciem zawartoœæ opakowania dobrze wymieszaæ!
! 1-2 krotnie nanieœæ „krzy¿owo” szpachl¹ OLI-AQUA ¯EL 15.60
ok. 20-40g/m² na warstwê.
! Na drewnach problematycznych jak buk, klon, jesion nale¿y
wczeœniej przetestowaæ system nak³adania szpachl¹. Istnieje
niebezpiecze ñ stwo powstawania œ ladów szpachli i
przebarwieñ.
! Przy stosowaniu nie wylewaæ materia³u na pod³o¿e, lecz
nanosiæ stopniowo.
! Szlifowanie miêdzywarstwowe jest koniecznie wymagane, jeœli
czas schniêcia przekroczy 12 godzin.
! Nie stosowaæ przy temperaturze pod³o¿a poni¿ej +15ºC.
! Nie lakierowaæ OLI-AQUA FLEX.
Przygotowanie pod³o¿a / Stosowanie
A) jako grunt: drewno wyszlifowane stopniowan¹ granulacj¹
80/100/120. Im drobniejszy szlif tym powierzchnia drewna
mniej szorstka. Przed koñcowym szlifowaniem szczeliny
wyszpachlowaæ OLI-Fugenkitt wymieszanym z py³em
drzewnym.
B) jako miêdzywarstwa : przed ostatnim lakierowaniem
przeprowadziæ stopniowane szlifowanie miêdzywarstwowe
lakieru granulacj¹ 100/120.
Powierzchnia powinna byæ sucha, gruntownie oczyszczona,
bez œladów olejów, wosków, t³uszczów, silikonu i py³u
szlifierskiego.

420 962 01
1 litr

Baza surowcowa:
Wysoko jakoœciowa dyspersja PU
Sk³adowanie:
W oryginalnie zamkni ê tych opakowaniach 12 miesi ê cy.
Temperatura przy przechowywaniu i transporcie nie powinna
przekraczaæ +30ºC i byæ ni¿sza ni¿ +5ºC.
Oznakowanie:
Oznakowanie i wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa znajd¹
Pañstwo w kartach danych bezpieczeñstwa na stronie www.olilacke.de

Postêpowanie
1

Przyk³adowe zastosowanie 1- jako grunt

·

Ekonomiczne gruntowanie szpachl¹
OLI-AQUA GEL 15.60 „krzy¿owo“ 1-2 krotnie
po 20-40 g/m² ka¿de

·

ok. 20 minut
2

Przyk³adowe zastosowanie 2 miêdzywarstwa aplikowana szpachl¹
Przed ostatnim lakierowaniem
Szlifowanie granulacja 100/ 120
OLI-AQUA GEL 15.60 “krzy¿owo“ po 20 g/m² ka¿de

·

ok. 30 minut

Schniêcie:
Dane odnosz¹ siê do normalnych warunków otoczenia:
temperatury ok. +20°C i 50% wilgotnoœci wzglêdnej powietrza.

Nasze zalecenia techniczne s³owne i na piœmie nale¿y traktowaæ jako niezobowi¹zuj¹ce. Opieraj¹ siê one na naszych doœwiadczeniach i obecnym praktycznym stanie wiedzy. Nie zwalniaj¹
one jednak u¿ytkownika od tego, aby sprawdziæ nasze produkty na przydatnoœæ dla przewidywanego zastosowania na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Wszystkie wczeœniejsze wydania
niniejszym trac¹ sw¹ wa¿noœæ. Stan: Luty 2009.
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