OLI - NATURA Yacht & Teaköl
Jest uniwersalnym olejem do stosowania na zewnątrz z
wysoce skutecznymi i długotrwale działającymi filtrami UV
oraz odpornym na warunki atmosferyczne do gruntownego
stosowania i pielęgnacji pokładów jachtów, tarasów,
obramowań basenów i mebli ogrodowych do drewna
twardego i egzotycznego oraz do drewna miękkiego
impregnowanego ciśnieniowo. Olej zapewnia powierzchni
drewna odporność na zniszczenia oraz wspomaga naturalną
kolorystykę i strukturę drewna. Produkt jest łatwy w użyciu,
wnika głęboko w drewno. Emitowane przez słońce
promieniowaie UV jest skutecznie blokowane, co zapobiega
kruchości i szarzeniu drewna.
Właściwości
-łatwy w stosowaniu
- wysoka i długotrwała ochrona UV
- ekstremalna odporność na warunki atmosferyczne i
wilgotność
- polecany do drewna twardego i egzotycznego oraz drewna
miękkiego
- impregnuje i chroni
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 podstawowego stosowania i pielęgnacji wszystkich
powszechnych gatunków drewna na zewnątrz jak pokłady
jachtów, tarasy, obramowania basenów i meble ogrodowe.
Oznaczenie handlowe
OLI – NATURA Yacht & Teaköl
Natur
Teak
Silbergrau
Inne kolory na życzenie.
Wielkość opakowania

710 032 03
710 033 18
710 034 06
3 / 1 ltr

Baza surowcowa
Modyfikowane oleje roślinne jak olej lniany , izoparafinowe
węglowodory farmaceutycznej jakości, bezołowiowe środki
ułatwiające schnięcie; światłochronne mineralne pigmenty,
zmikronizowany tlenek tytanu.

Wskazówki stosowania/ Aplikacja:
Nanoszenie wałkiem lub pędzlem:
1. Drewno musi być czyste, suche i pozbawione
tłuszczów. Przy zniszczonym drewnie zalecamy
wcześniejsze oczyszczanie za pomocą OLI-NATURA
środek czyszczący a ewentualnie szorstkie miejsca
i podniesienie włókna wygładzić drobnym
papierem ściernym ( ziarnistość 220)
2. Olej dokładnie wymieszać. Następnie ostrożnie
polać na powierzchnię. W zależności od chłonności
podłoża zużycie wynosi ok. 40-80 g/m² na jedną
warstwę. Następnie rozprowadzić równomiernie
cienką warstwą za pomocą pędzla zgodnie z
kierunkiem usłojenia drewna. Należy rozpoczynać
od przekroju czołowego.
3. Nadmiar oleju po 20 minutach należy zebrać
bawełnianą szmatką. Na powierzchni nie powinien
zostać widoczny materiał. W przypadku mocno
wysuszonego drewna lub bardzo chłonnego
naniesienie należy powtórzyć.
4. Celem lepszego uszczelnienie powierzchni i
zwiększenia
odporności
można
dodatkowo
wypolerować powierzchnię białym padem.
5. W zależności od warunków pogodowych i
temperatury olej jest pyłosuchy po 1- 2 godzinach
a po 2- 3 dniach powierzchnia jest utwardzona. W
tym czasie należy unikać kontaktu z wodą.
Uwagi:
● 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
Dalsza obróbka i pielęgnacja:
Do odświeżania i pielęgnacji dwa razy w roku lub według
potrzeby stosujemy OLI-NATURA olej jachtowy i do drewna
teak. Do czyszczenia polecamy OLI-NATURA środek
czyszczący.

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

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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