Teak oil
Λάδι εμποτισμού ξύλου

Μείγμα φυσικών τροποποιημένων ελαίων, εμπλουτισμένο με κερί.
Χρησιμοποιείται για το φρεσκάρισμα και τη συντήρηση ξύλων όπως
τικ, όρεγκον, δρυς, μαόνι κ.α., καθώς και κάθε σκληρού γυμνού
ξύλου, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Διεισδύει σε βάθος
στους πόρους του ξύλου, εμποδίζει τη διείσδυση του νερού και
αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά. Έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες.
• Λάδι εμποτισμού από μείγμα φυσικών, τροποποιημένων
ελαίων, εμπλουτισμένο με κερί
• Φρεσκάρει, συντηρεί και προστατεύει τα σκληρά ξύλα
από έντονη ηλιοφάνεια, υγρασία
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Διατίθεται άχρωμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Άχρωμο

750 mL

ΑΠΟΔΟΣΗ
14 – 16 m2/L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες
επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ιξώδες

15 - 30 sec (FORD CUP #4, 25ο C)

Πυκνότητα

0,85 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό
μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε
θερμοκρασίες μεταξύ 5οC - 38οC.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για
αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία
2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η “Συνδετικά
αστάρια”, Τύπος Δ): 750 g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 450
g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ρετσίνι, λάδι ή
παλιά βερνίκια.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε μία
στρώση με πινέλο ή πανί χωρίς αραίωση. Το επιπλέον υλικό
σκουπίζεται μετά από 5 λεπτά με ένα στεγνό πανί. Δεύτερο στρώση
εφαρμόζεται σε πολύ σκληρά ξύλα ή όπου τα ξύλα εκτίθενται
σε έντονες καιρικές συνθήκες. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε
θερμοκρασίες μικρότερες από 5οC, μεγαλύτερες από 35οC και/ή
σχετική υγρασία πάνω από 80%.
Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 2-3 ώρες και επαναβάφεται μετά
από 2 ημέρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).
Ρολά, πινέλα και λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με Διαλυτικό
Πινέλου Τ 300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
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