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Technický list
Číslo výrobku 2652 - 55

Pflege-Öl
Přípravek k ošetření dřeva na bázi lněného oleje.

Oblasti použití:
Přípravek Pflege-Öl lze použít všude
tam, kde je pro zachování krásy
dřeva vyžadován speciální
hydrofobní účinek. Prostředek je
vhodný zejména pro ošetření
zahradního nábytku a dřevěných
palub z teaku, bangkirai, modřínu,
douglasky, tepelně upravovaného
dřeva a WPC.

Údaje o výrobku:
Hustota:
Bod vzplanutí:
Balení:
Barevný odstín:

cca 0,83 g/cm-3 při 20 °C
cca 63 °C
plechovky 0,75 l, 2,5 l a 5 l
2652 farblos, 2653 teak,
2654 lärche, 2655 bangkirai
2656 speciální odstíny

Vlastnosti výrobku:

Zpracování:

Díky speciálnímu složení opatřuje
porézní dřevo hydrofobním
povrchem, který zabraňuje pronikání
vody. Pflege-Öl se snadno roztírá, je
velmi vydatný a chrání dřevo před
vysycháním.
Pflege-Öl splňuje požadavky normy
EN71-3, bezpečný pro hračky.

Dřevo musí být suché, zbavené
prachu, mastnoty a vosku. Uvolněné
a zvětralé staré nátěry obruste.
Jehličnatá dřeva, jakož i všechna
dřeva náchylná k napadení plísněmi
ve venkovním prostředí, nejprve
ošetřete ochranným prostředkem.
Neředěný prostředek Pflege-Öl
nanášejte štětcem ve směru vláken
ve 2 pracovních operacích.
Nevsáknutou nátěrovou látku
odstraňte po cca 30 – 60 minutách
suchým štětcem. Pflege-Öl dobře
rozmíchejte; míchání opakujte také
během práce nebo po jejím
přerušení. Barevný odstín a
snášenlivost s podkladem
vyzkoušejte zkušebním nátěrem.
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Upozornění:

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Ekologie:

U dřevin s vysokým obsahem
tříslovin /dub, robinie, teak, bangkirai,
modřín, douglaska/ může dojít vlivem
deště k jejich vylouhování. To může
způsobit vznik fleků na dřevě
a zabarvení světlých zdí a omítek.

Balení:
plechovky 0,75 l, 2,5 l a 5 l

Zbytky výrobku zneškodňujte podle
platných předpisů. Prázdné obaly
odevzdejte k recyklaci.
WGK 2

Pflege-Öl používejte pouze k účelu,
ke kterému je určen, a řiďte se
návodem k použití. Chraňte před
dětmi. Zamezte kontaktu s očima a
potřísnění pokožky. Při práci nejezte,
nepijte a nekuřte. Skladujte odděleně
od potravin a krmiv. Při použití ve
vnitřních prostorách dobře větrejte.
Textilie znečištěné olejem Pflege-Öl
(např. hadry, pracovní oděvy) mohou
mít sklon k samovznícení, proto je po
použití namočte do vody a vložte do
požáru odolných nádob na odpad a
náležitě je zneškodněte.
Bezbarvý Pflege-Öl nechrání proti
UV záření, proto ho používejte na
dřevěné části, které nebudou
vystavené přímé povětrnosti (dřevo
chráněné před slunečním zářením,
srážkami a větrem). Je-li požadován
bezbarvý nátěr pro venkovní
prostředí, proveďte více nánosů
a pravidelně je opakujte.
Pracovní nářadí a čištění:

Spotřeba:
cca 100 ml/m2 a nános.

Ekologie:
Skladovatelnost:
Skladovatelnost je v uzavřených
původních obalech, v suchu a
v místnostech s teplotou nad bodem
mrazu minimálně 5 let.

ADR

-

Bezpečnost:
R-věty:
53 Může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí
66 Opakovaná expozice může
způsobit vysušení nebo popraskání
kůže.
S-věty:
2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
24 Zamezte styku s kůží.
61 Zabraňte uvolnění do životního
prostředí. Viz speciální pokyny nebo
bezpečnostní listy.
Kód výrobku: M-KH 03
Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.

Pracovní nářadí čistěte ihned po
použití ředidlem V-101. Zbytky po
čištění řádně zneškodněte.
Schnutí:
Suchý proti prachu
po cca 4 hodinách,
Přetíratelný
po cca 24 hodinách.
Jedná se o hodnoty ověřené praxí
při 20°C a 65% relativní vlhkosti
vzduchu.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost.01/14
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