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OLI-KS Parkettsiegel 7400/ 7600 / 7800
Opis produktu
Rozpuszczalnikowy lakier do parkietu o niskich napreniach
powierzchniowych do podóg parkietowych i drewnianych o wysokich
wymaganiach, które podlegaj duym zmianom wymiarowym. Jest
klasycznym lakierem do sal gimnastycznych i sportowych. Dostpny w 3
stopniach poysku ( 7400 ) matowy, (7600 ) pómatowy, ( 7800) poysk.
OLI-KS Parkettsiegel 7400 wypenia norm DIN 18032 cz 2.
Waciwoci
- spenia wymagania EU-decopaint
- nadzwyczajnie agodny zapach
- wysoka odporno na cieranie i zarysowania
- wysoka elsastyczno
- Giscode KH1

Przygotowanie podoa:
Powierzchnia do lakierowania musi by sucha, dokadnie oczyszczona z
olejów, wosków, tuszczów, silikonów i pyu szlifierskiego. Przeprowadzi
stopniowane szlifowanie drewna granulacj 80/100/120.
Im szlifowanie drobniejsze tym powierzchnia bdzie mniej szorstka.
Przed szlifowaniem kocowym wyszpachlowa szczeliny
OLI-Fugenkitt z wymieszanym pyem szlifierskim.
Powierzchnia musi by sucha, dokadnie oczyszczona z olejów, wosków,
tuszczów, silikonów i pyu szlifierskiego

Stosowanie
1)

Normy
- DIN 71-3 (Bezpieczestwo zabawek dla dzieci)
- DIN 53160 (Odporno na lin i pot)
- DIN 68861 T1 B, C (Odporno chem.)
- DIN 68861 T4 (Odporno na zarysowania)
- Nie zawiera formaldehydu i aromatycznych rozpuszczalników

OLI-KS Parkettsiegel ok. 100 – 120 g/m²

ok. 18 h

Zakres stosowania
Do podóg krytycznych, które podlegaj duym zmianom wymiarowym
jak podogi oscylujce, parkiet przemysowy, deski i parkiet na podogach
ogrzewanych.
Oznaczenie handlowe
Stopie poysku

Opakowania:
Rozcieczalnik:

matt 7400
halbmatt 7600
glänzend 7800

710 007 07
710 006 00
710 005 04

30/11/3 Litrów
V- 110

912 601 00

Lakierowanie ( 1. warstwa)

Szlif, ziarnisto 120- 150

2)

Lakierowanie ( 2. warstwa)
OLI-KS Parkettsiegel ok. 100 – 120 g/m²

Baza surowcowa:
Wysoko jakociowa modyfikowana sztuczna ywica.

ok. 18 h

Magazynowanie:
W oryginalnie zamknitych opakowaniach 12 miesicy. Temperatura
magazynowania i transportu w przedziale od 5 do 30 °C.
Oznakowanie:
Oznakowania i wskazówki bezpieczestwa znajdziecie Patswo w naszych
kartach danych bezpieczestwa na stronie www.oli-pol.com.pl
Uwagi/Wskazówki stosowania:
przed uyciem zawarto opakowania dokadnie wymiesza
nanoszenie za pomoc waka i pdzla
kocowa
ilo naniesionego materiau powinna wynoi w
prywatnych pomieszczeniach 300 g/m² przy normalnych wymaganiach i
360 g/m² w obiektach przemysowych
szlifowanie
midzywarstwowe jest konieczne jeli czas schnicia
przekracza 48 godzin
przy lakierowaniu 1- warstwy lakier mona rozcieczy przez dodatek
10% rozcieczalnika V110
nie lakierowa przy temperaturze podoa poniej 15˚C
niebezpieczestwo samozaponu! Nasczone szmatki/ pady zaraz po
uyciu wyczyci lub przechowywa w wodzie

3)

Lakierowanie ( 3. warstwa)
OLI-KS Parkettsiegel ok. 100 – 120 g/m²

ok 18 godz.

Kocowa twardo po 8 – 10 dniach.

Schnicie:
Dane odnosz si do normalnych warunków przy 20°C i 50% wilgotnoci
wzgldnej powietrza.
Pielgnacja:
Do regularnego czyszczenia i pielgnacji polecamy nasze wysokowartociowe
produkty z serii OLI-AQUA Polish

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.
Dystrybutor produktów Firmy Oli-Lacke GmbH w Polsce
OLI-POL Spóka z o.o., ul. Wrocawska 144, 63-800 Gosty, tel. 65 572 32 94 fax. 65 572 32 95
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