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Charakterystyka:

Wysokiej jakości, bardzo odporny na zżółknięcie, mało ożywiający, naturalny
produkt do uszlachetniania drewna na bazie substancji roślinnych. Rozpuszczony
w izoparze w kombinacji z naturalnymi olejami i woskami (wosk sojowy, wosk
z olejem kokosowym, wosk karnauba) bez zapachu, nie zawiera oleju lnianego
(brak zagrożenia samozapłonu). Bez przyciągania elektrostatycznego (alergicy na
kurz), wysokoodporny na chemikalia domowe oraz alkohol. W celu osiągnięcia
nienagannego rezultatu należy przestrzegać poniższych wskazówek.

Obszar zastosowania:

Dla wszystkich mocno obciążonych w obszarze wewnętrznym powierzchni
drewnianych, szczególnie do podłóg, mebli, schodów itd. Ale także podłóg
korkowych i kamiennych. Gotowy do użytku olej z woskiem twardym należy zawsze
starannie wymieszać względnie wstrząsnąć.

Podłoża:

Podłoże musi być czyste od pyłu, tłuszczu i silikonu, oraz powinno być suche, maks.
wilgotność drewna 8 - 10%. Szlifowanie drewna z uziarnieniem P180 - 220.
W przypadku parkietu na koniec należy użyć papieru ściernego P120 nie
drobniejszego. Temperatura oleju i pomieszczenia musi wynosić przynajmniej 18ºC.

Obróbka:

Olej Woskowy Twardy NaturProfi może być natryskiwany, nanoszony pędzlem,
szmatą lub wałkiem. Lepiej jest nanosić dwie cienkie niż jedna grubą warstwę.
Przed naniesieniem Oleju Woskowego Twardego NaturProfi należy go dokładnie
wymieszać lub wstrząsnąć. Po naniesieniu pozostawić na ok. 15 minut, nadwyżkę
materiału zebrać lub wetrzeć.

Uwaga !

Po zebraniu na powierzchni nie mogą zostać pozostałości mokrego Oleju
Woskowego Twardego NaturProfi.
Naniesienie drugiej warstwy może nastąpić po ok. 10 - 12 godzinach.
(Przeszlifowanie powierzchni specjalnym padem P360 polepsza obraz powierzchni
i musi nastąpić po 24 godzinach!). Pozostające jeszcze ewentualnie nadwyżki
zebrać szmatą bawełnianą bez strzępów.
Po ok. 4 godzinach można wypolerować dodatkowo powierzchnię białym padem.
Przy obróbce maszyną jednotarczową postępować jak wyżej. Nadwyżki zebrać
gumowym przyrządem do ścierania, po ok. 10 minutach działania, resztę wetrzeć
beżowym padem. Po ok. 4 godzinach można wypolerować dodatkowo powierzchnię
białym padem.

Rozcieńczenie:

Olej Woskowy Twardy NaturProfi dostarczany jest w stanie gotowym do użycia
i nanoszony jest bez rozcieńczania.

Wydajność:

Nanoszona ilość ok. 80 - 100g/m na jedną warstwę – w zależności od nasiąkliwości
drewna.

Czas schnięcia:

10-12 godzin (20ºC / 50% względnej wilgotności powietrza)

Powłoki pokrywające:

Olej Woskowy Twardy NaturProfi stosowany jest jako powłoka gruntująca
i nawierzchniowa.
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Czyszczenie przyrządów
roboczych:
Okres przydatności do
użycia:

Do czyszczenia przyrządów roboczych nadaje się rozcieńczalnik NaturProfi.
Okres przydatności do użycia: przynajmniej 1 rok przy składowaniu normalnej
temperaturze w nie otwartym pojemniku.

Proszę odwrócić na drugą stronę!
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Uwaga !

W trakcie utwardzania nie narażać na duże obciążenia mechaniczne względnie
wilgotność / wpływ chemikaliów.

Wskazówki szczególne:

Sprawdzono zgodnie z DIN EN 73/1 „Bezpieczeństwo dla zabawek” (migracja metali
ciężkich).

Konserwacja:

Za pomocą Oleju Konserwującego NaturProfi lub Środka KonserwującoCzyszczącego NaturProfi (Wischpflege) patrz instrukcja techniczna oraz
instrukcja konserwacji.

Bezpieczeństwo:

GefStoffV (Rozporz. dot. mat. niebezp.):
VbF (Rozporz. dot. cieczy palnych):
ADR/RID:
VBG 23 (Obróbka powłok kryjących):
Przestrzegać
przepisu
BHP
Organizacji branżowej przemysłu chemicznego „Nanoszenie materiałów
malarskich”.

Proszę przestrzegać:

Produkt i wskazówki w tej instrukcji są zgodne z aktualnym stanem techniki. Nasze
ustne i pisemne zalecenia dotyczące techniki zastosowania, które przekazujemy na
bazie naszego doświadczenia i najlepszej wiedzy, nie są wiążące i nie stanowią
żadnego prawnego stosunku umownego oraz żadnego dodatkowego zobowiązania
wynikającego z umowy kupna. Nie zwalniają one użytkownika z jego obowiązku
skontrolowania na własną odpowiedzialność istniejącego podłoża oraz przydatności
naszych produktów do przewidywanego celu zastosowania. W przypadkach
wątpliwych należy sprawdzić przydatność oraz stosowane ilości poprzez wykonanie
powierzchni próbnej. W przypadku zmieszania produktów obcych z naszymi
produktami, lub w przypadku wspólnej obróbki z innymi produktami obcymi nie
możemy przejąć jakiejkolwiek gwarancji za nienaganną jakość powierzchni. Przy
stosowaniu naszych produktów należy przestrzegać znormalizowanych zasad
zlecania i wykonawstwa robót budowlanych (VOB). Obowiązują nasze ogólne
warunki dostaw i płatności.
Powyższa instrukcja powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich jej wersji.
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