Olje za les in delovne površine
evolution

Naravna zaščita za vaš les
nova formulacija, ki temelji na obnovljivih virih
poudarja naravni videz lesa
zelo trpežen in odporen proti vodi, vinu itd.

Primerno za: vse surove ali lužene lesne podlage v zaprtih prostorih. Evolution olje za delovne površine
nudi dolgotrajno zaščito proti umazaniji in vlagi za vse obdelane površine. Primerno za bolnike, ki imajo
alergije na kobalt ali oksim.

Uporaba/Predelava:
Neobdelana površina iz lesa mora biti čista, suha in brez prahu.
Temperatura obdelave (vključno s sušenjem) nad 18 ° C. Vlažnost lesa <18%. Vlažnost zraka <60%.
Odstranite smolnice in smolo z ustreznim detergentom in pustite, da se les suši 12 ur.
Uporabljajte samo na popolnoma suhih površinah.
Zrak in temperatura nad 18 ° C pospešijo proces sušenja.
Sušenje traja 24 ur. V tem obdobju zaščitite pred stikom z vodo.
Preprosto premešajte pred in med uporabo.
Neporabljeno in nerazredčeno olje lahko uporabimo kot negovalno olje.
Pomembno: Masivni, lepljeni ali furnirani les drugače absorbira olje. Možne so barvne spremembe v barvi
(svetujemo, da se naredi vzorec).
Na suhi les uporabite Evolution olje za delovne površine z valjčkom ali čopičem, mokro na mokro. Še naprej
nanašajte olje mokro na mokro, dokler površina ne absorbira več olja (lahko traja do 60 minut, odvisno od
lesa). Nato z bombažno krpo obrišite odvečno olje, dokler celotna površina ne postane suha. Po 24 urah ali
več polirajte z bombažno krpo. Ponovite, kot je opisano, če je potrebno. V prvi uri je značilen vonj po
naravnih oljih in voskih. V tem obdobju dobro zračite. Dolgoročna učinkovitost se bistveno poveča, če bi bili v
prvih dneh po nanosu nežni do lesenih delov in pultov.

Poraba: Približno 60 ml / m², kar pomeni 1 liter Evolution olje za delovne površine, je dovolj za približno 15
m² na nanos, odvisno od vrste lesa in površine (skobljan ali grobo rezan).

Čiščenje: Očistite orodje z razredčilom ali terpentinom.
Shranjevanje: na hladnem, vendar brez zmrzali.
Vsebina: Rafinirana naravna olja, kot so soja in sončnično olje, izoalifati, naravni voski, aditivi, pigmenti,
brez svinca in brez kobalta.

Pomembna obvestila: EUH210 je Varnostni list na voljo na zahtevo. P101Če je potreben zdravniški
nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega rok. P103 Pred uporabo

Naša vloga tehnično svetovanje, ustno ali pisno, je po našem najboljšem Znanju in zaradi Poskusite, vendar le pod pogojem pokazatelj, in vas ne odvezuje od obveznosti za testiranje
proizvodov, dobavljenih z nami, kot na njihovo Primernost za nameravani procesov in namene. Aplikacije, uporabo in predelavo proizvodov izven našega nadzora, zato je povsem lastno
odgovornost. Seveda, moramo zagotoviti, skladni vzorci in stalno kakovost naših izdelkov. Z izdajo nove "informacije o izdelku" boste izgubili prejšnji veljavnost.
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preberite etiketo. Ni vezano na kemijsko zakonodajo: Zagotovite ustrezno prezračevanje. Pri stiku s kožo
priporočamo uporabo ustreznih rokavic (nitrilov). Če uporabljate proizvod z različnimi serijskimi številkami
skupaj dobro premešajte v večji posodi. Reciklirajte samo popolnoma prazne posode. Posušen ostanek
lahko odstranimo kot gospodinjske odpadke ali gradbene odpadke. Odstranite tekoče ostanke na zbirni točki
za stare barve. ASN No.:080112. Mejna vrednost EU za EU proizvod (A / f): 700 g / l. Ta izdelek vsebuje
največ 550 g / l VOC.

Velikosti pakiranja: 0,2 litra, 0,75 litra, 2,5 litra, 10 litra in 30 litra.
Barvni toni:
brezbarven
brezbarven
brezbarven
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