Pozor nové provedení odpovídá směrnici na
na VOC EU 2010. Vyšší vydatnost o 25%.

Technický list – návod na použití

Parketový olej tvrdý
voskový olej
Popis výrobku
Parketový olej pro dokončení povrchové úpravy dřevěných
podlah. Dobře plní, přirozený vzhled , dobré chemické a
mechanické odolnosti.

Technické údaje
Viskozita +/- 25-35 sec. (Din 4mm/20°C)
Sušina – pevná část +/- 43% podle váhy
Hustota +/- 0,86 kg/lt.
Stupeň lesku matt

Odpovidá směrnici EU 2010

Příprava
Podklad: masivní dřevo. Dřevo obrousit ve směru vláken , zrno
80-120 a odstranit dřevní prach.

Náš tip
Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchat. Aplikuje
se štětcem, válečkem nebo leštícím strojem. Po nanesení se
olej vetře do dřeva ručně hadrem nebo strojně padem .
Doporučujeme 2 nánosy.

Sušení
Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné
zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v
technických listech jsou sestaveny po odpovídajících
testech a dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány
podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Přesto
doporučujeme před použitím tohoto výrobku , jej dle
možností náležitě vyzkoušet. Výrobce ručí za kvalitu
výrobku, neručí za nesprávné použití nebo neověření
správného odstínů před započetím práce. Odstín
výrobků je závislý na podkladu a zpracování výrobku.

Proti prachu 6 hodin. Přetíratelný za cca 12 hodin. Schnutí a
vytvrzování je velmi závislé od množství, teploty a větrání v
místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení
zkracuje.

Vydatnost
16 až 20 m2 z litru

Údržba

Vyrobeno u Debal Coatings nv

Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V
závislosti na používání podlahy,použijte Olej na péči
CIRANOVA 1x za 3 měsice až 1 rok.
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Informace o výrobku
Skladovatelnost: do 2 let v uzavřené originální nádobě.
Teplota při skladování mezi +5°C – +40°C

Zvláštní pokyny
Suché olejové zbytky jsou hořlavé. Použité hadry nebo pady
vhazujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu.
Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk.

