OLEJ WOSKOWY
Informacja techniczna

Gr.11

Charakterystyka:

Jest to kombinacja naturalnych wosków, olejów, żywic i bezołowiowych substancji
suszących w rozpuszczalnikach. Poprawny wynik stosowania tego produktu
zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy są przestrzegane poniższe wskazówki.

Zakres zastosowania:

Olej Woskowy nadaje się jako powłoka ostateczna olejonego drewna powierzchni
mebli znajdujących się wewnątrz pomieszczeń. Również może być stosowany do
malowania normalnie obciążonych podłóg i pomieszczeń mieszkalnych.

Podłoża:

Podłoże powinno być suche, czyste, bez pyłu szlifierskiego, pozbawione tłuszczu
i żywicy drewno szlifowne i strukturyzowane. Olej Woskowy nie nadaje się do
drewna bejcowanego.

Nanoszenie:

Olej Woskowy nanosi się za pomocą miękkiego pędzla lub trykotową szmatką
cieniutką warstwą na powierzchnię drewna. Jest możliwość naniesienia nadmiaru
oleju, który jednak po około 10 minutach należy usunąć za pomocą trykotowego
tamponu. Po przeschnięciu można wypolerować powierzchnię używając szczotki
skórzanej lub z włosia końskiego.

Uwaga !

Trykotowe tampony i szmatki nasączone olej woskowym należy bezwarunowo
zamykać i przechowywać bez dostepu powietrza w szczelnym, niepalnym
pojemniku. Dostarczać do utylizacji jako odpady specjalne.

UWAGA !

Istnieje zagrożenie samozapłonem!

Rozcieńczanie:

Olej Woskowy jest dostarczany w postaci gotowej do zastostosowania i nie wolno
go rozcieńczać.

Wydajność:

około 10 - 12m2/l (w zależności od chłonności podłoża i sposobu nanoszenia).

Czas schnięcia:

Wosk do natryskiwania na gorąco przesycha po około 1do 2 godzinach
w temperaturze pokojowej (20°C / 65% wilgotności względnej), w zależności od
naniesionej ilości. Należy zapewnić dopływ odpowiedniej ilości swieżego powietrza.

Gruntowanie:

Jako podłoże pod Olej Woskowy zalecamy Olej Gruntujący Rosnera.

Czyszczenie narzędzi:

Do czyszczenia narzędzi nadaje się Rozpuszczalnik do lakierów 83586.

Czas przechowywania:

Olej Woskowy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu może być przechowywany
przynajmniej przez jeden rok.
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Proszę pamiętać:

Wyrób i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają
dzisiejszej wiedzy nauki i techniki. Instrukcje te nie stanowią zabezpieczenia w myśl
prawa i nie zwalniają użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób
przed zastosowaniem naszych produktów ze względu na to, ze istnieje duża ilość
czynników mogących mieć wpływ na efekt końcowy. W przypadku mieszania
obcych produktów z naszymi albo przy jednoczesnym stosowaniu naszych i obcych
produktów nie możemy przyjmować zobowiązań gwarancyjnych za wynik
malowania i za właściwości powierzchni po bejcowaniu i/lub po lakierowaniu.
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