Color.Oil (biały i szary)

Arkusz danych technicznych
kod produktu 50720X

Olej barwiący

2.08.2007

Opis:
Produkt na bazie modyfikowanego oleju roślinnego do zmiany barwy i impregnacji wewnętrznych podłóg drewnianych. Łatwy w użyciu,
szybko barwiący, głęboko penetruje i zabezpiecza drewno przed pleśnią i zgnilizną. Nadaje się do każdego rodzaju drewna, szczególnie
polecany do gatunków o szerokich włóknach jak dąb, kasztan, modrzew. Color.Oil może byd dodatkowo zabezpieczony utrwalaczem Fix.Oil
lub lakierami wodorozcieoczalnymi. Szczególną zaletą produktu, dzięki opracowaniu nowoczesnych formuł, jest brak tendencji do
żółknięcia z upływem czasu.
Właściwości fizyko- chemiczne przy 20°C:
Wygląd
Lepkośd (Ford cup ᵩ=3
Ciężar właściwy
Metoda nanoszenia
Średnie naniesienie na warstwę (g/m2)
Przydatnośd do użycia i przechowywanie(w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu)
Standardowe opakowanie

Biała ciecz
30s
1000 kg/dm3
Wałek, pędzel, aplikator
30-50
12 miesięcy
1l

Aplikacja:

Przygotować, wyrównać parkiet z zastosowaniem szpachli Lega Stucco lub Rasolit, zeszlifować i odkurzyć
odkurzaczem lub mopem. Proces wygładzania i szlifowania musi być przeprowadzony wyjątkowo starannie,
aby zapobiec powstawaniu smug.
Produkt nanosić używając aplikatora, wałka z krótkim włosiem (czarny 2-4mm), szpachelki lub pędzla.
Rozprowadzić kolor używając miękkiej szmatki uważając by nie pozostawić nadmiaru produktu. Po 1020minutach polerować z użyciem białego lub beżowego pada. Zbyt długi czas między nanoszeniem
a polerowaniem może powodować trudności z usunięciem nadmiaru produktu. W razie zbyt dużego naniesienia
należy pod pad położyć chłonny materiał. Jeżeli produkt nakładany był przy pomocy wałka lub pędzla użycie
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materiału chłonnego jest konieczne i powinien on być wymieniany co 5-10 m . Zwiększenie intensywności barwy
może być uzyskane poprzez naniesienie drugiej warstwy produktu w taki sam sposób po ok. 3-h.
W rozumieniu wykończenia powierzchni do produktu można dodać 10-20%Fix.Oil. Chcąc uzyskać mniej
intensywny kolor można rozcieńczyć produkt rozpuszczalnikiem Diluente Plus.
Impregnacja:
Nanieść utrwalacz Fix.Oil po nie mniej niż 12h ze szlifowaniem lub Cerante T15 zgodnie z odpowiednimi
zaleceniami w kartach technicznych powyższych produktów.
Lakierowanie:
Nanieść podkład V15 bez szlifowania po nie mniej niż 16h. Po godzinie szlifować delikatnie z użyciem filcu
lub bardzo drobnego papieru ściernego i nanieść produkt Idro 2k.
Każdorazowo zaleca się wcześniejsze wypróbowanie produktu na małej powierzchni, aby odpowiednio dobrać
odcień wykończenia.

Wstrząsnąd przed użyciem!
Każda ilośd pozostawionego produktu, również na szmatkach lub padach może ulec samospaleniu. Zaleca się namoczenie narzędzi w
wodzie i pozostawienie do swobodnego wyschnięcia w miejscu bez występowania ryzyka rozprzestrzeniania się ognia. !

