OLI - NATURA HS Coloröl
OLI-NATURA HS olej koloryzujący jest głęboko wnikającym
High-Solid olejem na bazie modyfikowanych naturalnych
żywic i szybkoschnących olejów, który pozwala zarówno
nowej jak i odnawianej podłodze drewnianej nadać
naturalny charakter lub ciekawą kolorystykę. Składniki
produktu oraz zmikronizowane odporne na światło pigmenty
dają kolorową powierzchnię odporną na wpływy
mechaniczne, wodę i zabrudzenia. Drewno zachowuje swój
naturalny charakter i aktywną wymianę gazową co ma
pozytywny wpływ na klimat pomieszczenia. W zależności od
koloru drewno zyskuje ciekawy efekt wizualny od
rustykalnego do egzotycznego. Wzmocnieniu efektu
lazurującego można uzyskać przez dodatek OLI-NATURA HS
oleju profesjonalnego. Oprócz podstawowej bezbarwnej
wersji dostępnych jest też 7 kolorów dających się ze sobą
mieszać a w razie potrzeby może być lakierowany
specjalnymi wodnymi lakierami OLI-AQUA.
Właściwości
-polecany niemal do wszystkich gatunków drewna
- stosowany jako impregnacja lub gruntowanie
- kolory mieszalne między sobą
- nadaje się do stosowania maszynowo lub ręcznie
- wyjątkowa wydajność
- powierzchnia bezpieczna przy chodzeniu
- wysoka odporność
- do stosowania partiami
- absolutnie naturalny zdrowy klimat mieszkania
- Giscode Ö60
Normy
-spełnia wymagania EU-Decopaint
- DIN EN 71-3 (Bezpieczeństwo zabawek)
- nie zawiera formaldehydu i rozpuszczalników
aromatycznych
- nie zawiera środków biobójczych i konserwujących
Zakres stosowania
Do koloryzującego podstawowego stosowania na surowe
podłogi drewniane, korkowe i z płyty OSB wewnątrz
pomieszczeń.
Oznaczenie handlowe
OLI – NATURA HS Coloröl
Weiss
Grau
Teak
Mahagoni
Nussbaum
Padouk
Wenge
Inne kolory na życzenie.
Wielkość opakowania
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Baza surowcowa
Modyfikowane oleje roślinne jak olej, izoparafinowe
węglowodory farmaceutycznej jakości, bezołowiowe środki
ułatwiające schnięcie; światłochronne mineralne pigmenty
Magazynowanie
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy przy
temperaturze magazynowania i transportu nie wyższej niż +
30 ° C
Oznakowanie
Oznakowanie i dane bezpieczeństwa znajdziecie Państwo w
naszych kartach danych bezpieczeństwa na stronie
www.oli-lacke.de

Wskazówki stosowania/ Aplikacja:
Nanoszenie wałkiem lub pędzlem:
1. Niezależnie czy stara czy nowa jest podłoga w
obu przypadkach obowiązuje zasada, drewno
musi być wyszlifowane stopniową granulacją
80/100/120 oraz musi być czyste, suche
pozbawione tłuszczów, olejów, wosków i pyłu
szlifierskiego. Generalnie wyjątkiem jest
kolorowanie na biało z ,,efektem bielenia’’. W
tym przypadku zalecany jest szlif końcowy
granulacją 80. Przy podłogach przed
końcowym
szlifowaniem
ewentualnie
szczeliny
wyszpachlować
OLI-Fugenkit
wymieszanym z pyłem drzewnym.
2. Olej przed użyciem dobrze wymieszać/
wstrząsnąć i ostrożnie polać na powierzchnię.
W zależności od chłonności podłoża zużycie
wynosi ok. 40 – 80 g/m²na jedną warstwę.
Następnie rozprowadzić równomiernie cienką
warstwą za pomocą szczotki, płaskiego
pędzla, szpachli lub wałkiem moherowym.
Przy dużych powierzchniach obrabiać zawsze
partiami.
3. Olej pozostawić 20 – 30 minut i ewentualnie
uzupełnić w tych miejscach gdzie szybciej
wchłonął. Następnie za pomocą tarczowej
maszyny i założonego zielonego pada
rozprowadzać materiał tak długo aż cała
powierzchnia będzie nasycona i nie wilgotna.
Nadmiar
materiału
zebrać
gumową
wycieraczką.
4. Po ok. 4 – 6 godzinach ostatecznie
wypolerować maszyną z założonym białym
padem lub bawełnianą szmatką.
5. W zależności od wilgotności powietrza i
temperatury olej jest utwardzony po 2 – 3
dniach. W tym czasie należy unikać kontaktu
z wodą.
Uwagi:
● Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej 12˚C
● Dane dotyczące schnięcia odnoszą się do normalnych
warunków przy 20 ˚C i 50 % wilgotności względnej
● Na zewnątrz nie stosować przy wilgotnej pogodzie ani w
bezpośrednim działaniu promieniowania słonecznego
● Niebezpieczeństwo samozapłonu! Nasączone
szmatki i
pady natychmiast
po
użyciu
wysuszyć w stanie
rozwieszonym lub przechowywać w wodzie.
● Uszkodzone miejsca dobrze wyszlifować i nanieść olejowosk 1 – 2 warstwy
Jako olej do gruntowania można lakierować lakierami
parkietowymi OLI-AQUA FLEX, OLI AQUA BUSINESS, OLIAQUA TOP.
Lakierowanie możliwe po schnięciu przez 48 godzin. Przed
lakierowaniem powierzchnię lekko przeszlifować maszyną
talerzową z założonym zielonym padem. Lakierowanie w
pełnym
systemie.
Bliższe
informacje
znajdziecie
Państwo w kartach danych technicznych odpowiednich
lakierów nawierzchniowych.
Dalsza obróbka i pielęgnacja:
Do odświeżania i pielęgnacji polecamy OLI-NATURA HS olej
koloryzowany rozcieńczony 1:1 z OLI-NATURA rozcieńczalnik
do oleju lub odpowiedni kolorem do pielęgnacji. Do
normalnego bieżącego czyszczenia polecamy OLI-NATURA
mydło do drewna.

Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które przekazujemy użytkownikowi w celach promocyjnych powstały na podstawie naszych doświadczeń według najlepszej wiedzy,
zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie są jednak one wiążące i nie zwalniają kupującego do sprawdzenia naszych produktów na własną odpowiedzialność pod
względem przydatności do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach.
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