Trdo voskasto olje evolution

Odprta pora
oksidativno sušenje, brez kobalta in oxima
odličen videz - odlična vzdržljivost
1K ali 2K s posebnim trdilcem 2K Impact

Primerno za: vse obremenjene površine v notranjosti, kot so lesena tla, pluta, OSB plošče, lepljeni les,
delovne površine in pohištvo. Tudi v vlažnih prostorih, kot so kopalnice in kuhinje. Primerno za vrtce, šole,
negovalne domove itd. Trdo voskasto olje evolution je površinski izdelek, ki uravnava vlago in temelji na
naravnih surovinah materialov. Obdelana območja so zelo vodo odbojna in odporna na običajna živila in
gospodinjske kemikalije.

Uporaba/Predelava:
Površina mora biti čista, suha in brez prahu in masti (upoštevajte brušenje).
Oluščene ali brušene barvane površine (končno brušenje s 150 zrnastim brusnim papirjem).
Temperatura obdelave (vključno s sušenjem) nad 8 ° C. Vlažnost lesa <18%. Vlažnost zraka <60%.
(razmislite o izklopu talnega ogrevanja 2 dni pred obdelavo.)
Na različnih podlagah deluje drugače. Predhodno testiranje priporočeno.
Preprosto premešajte pred in med uporabo.
Popravite luknje in razpoke z ustrezno pasto.
Trdo voskasto olje evolution je mogoče uporabiti ročno in strojno. Prvi sloj nanesite tanko in enakomerno s
čopičem, valjčkom, blazinico. Rahlo pohoden je lahko že po 3 do 4 urah, če dobro zračite. Uporabi drugi
nanos, tako kot prvega, najprej 5 do 8 ur po tem, vendar v 24 urah. Načeloma ni potrebnega vmesnega
brušenja, vendar pri mat površini izboljša videz in občutek. Čas sušenja je odvisen od temperature, vlažnosti,
vrste lesa in površine. Lesene deske se lahko pred namestitvijo individualno obdelajo. Končna trdota se
doseže po 8 do 10 dneh. Za zelo zahtevne naloge dodajte posebno trdilo 2K Impact za optimizacijo lastnosti
izdelkov. Zmešajte le toliko trdo voskastega olja in posebnega trdilca, kot je potrebno v naslednjih 1 - 2 urah.
Mešalno razmerje: 20 delov trdo voskastega olja evolution: 1 del poseben trdilec (natančno upoštevajte
mešalno razmerje!). Če ste negotovi pri obravnavanju 2K sistemov, vprašajte svojega trgovca za nasvet.
Posebno trdilo dodajte olju trdo voskastemu olju evolution in močno mešajte vsaj 1 minuto. Uporabite, kot je
opisano zgoraj.

Poraba: Približno 20-30 ml / m², kar pomeni 1 liter Trdo voskastega olja evolution, je dovolj za največ 50 m²
na nanos, odvisno od vrste lesa in površine.

Čiščenje: Očistite orodje z razredčilom ali terpentinom.
Shranjevanje: Na hladnem, vendar brez zmrzali.
Vsebina: Rafinirana naravna olja, kot so soja in sončnično olje, izoalifati, mikrokristalni voski, aditivi,
brezolgo sušenje in pigmenti.

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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Pomembna obvestila: EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo. P101Če je potreben zdravniški
nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hranite zunaj dosega otrok. P103 Pred
uporabo preberite etiketo. Če uporabljate proizvod z različnimi serijskimi številkami skupaj dobro premešajte v
večji posodi Samo popolnoma prazne posode dajte za recikliranje. Posušen odpadni material lahko
odstranimo kot gospodinjske odpadke ali kot gradbeni odpadki. Odstranite tekoče ostanke na zbirni točki za
stare barve. ASN-številka: 080112. EU mejna vrednost proizvoda (A / f): 700 g / l (2010). Ta izdelek vsebuje
maks. 530 g / l VOC

Velikosti pakiranja: 0,25 litra, 0,75 litra, 2,5 litra, 10 litra in 30 litra.
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