OLI Universalgrund 1.50
Opis produktu
Grunt alkoholowy 1-sk³adnikowy do nanoszenia wa³kiem, nie
tworz¹cy pow³oki, mocno izoluj¹cy, na drewna egzotyczne o du¿ej
zawartoœci substancji oleistych i stare pod³ogi z pozosta³oœciami
wosków.
W³aœciwoœci
- spe³nia wymagania EU-decopaint
- mocno penetruj¹cy
- niska lepkoœæ
- ³agodny zapach
- minimalizuj¹cy boczne sklejanie
- neutralny do pozosta³oœci wosków
- Giscode G2

Przygotowanie pod³o¿a:
Przed gruntowaniem przeprowadzi æ ostatnie szlifowanie
granulacj¹ 120. Im drobniejszy szlif tym drewno mniej szorstkie.
Powierzchnia musi byæ sucha, dok³adnie oczyszczona i
pozbawiona olejów, wosków i t³uszczów.

Zakres stosowania
Bezpieczne bazowe gruntowanie na stare pod³ogi, na których
istnieje niebezpieczeñstwo powstania resztek wosków równie¿ po
szlifowaniu i do izolowania gatunków egzotycznych drewna.
Oznaczenie handlowe
OLI - Universalgrund
Wielkoœæ opakowañ

Zalecenia/Uwagi
! 1-2x OLI-AQUA Universalgrunt 1.50 nanieœæ wa³kiem,
szczotk¹ lub pêdzlem ok 100 g/m²
! w celu pewniejszego odizolowania od resztek wosków zaleca
siê ewentualnie trzecie naniesienie
! nie stosowaæ przy temperaturze pod³o¿a poni¿ej +15°C

350 001 01
10/3 litry

Baza surowcowa
Sztuczna kombinacja
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.

Postêpowanie
1

Gruntowanie
OLI-Universalgrund 1.50, ok. 100 g/m²
30 minut

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

Oznakowanie
Oznakowanie i wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa znajd¹
Pañstwo w kartach danych bezpieczeñstwa na stronie www.olipol.com.pl.

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 informacij: Czerwiec 2007.
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