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CHARAKTERYSTYKA

Wodorozcieńczalny, nadający się do barwienia olej, który wnika w głąb
drewna.

ZASTOSOWANIE

Zaprojektowany specjalnie do ochrony zewnętrznych mebli ogrodowych z
sosny i drewna egzotycznego, np. teak, drewna twardego, dębu i mahoniu.
Pozostałe typowe obiekty to ogrodzenia, drzwi i kratownice.
Chroni drewno przed zawilgoceniem oraz pękaniem i zabrudzeniem.
Nie zaleca się stosowania do szklarni, grzęd oraz pomieszczeń, w których
przebywają zwierzęta udomowione.

DANE TECHNICZNE
Części stałe

ok. 22 % objętości

Lotne związki organiczne (VOC)

Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).

Zużycie praktyczne

Drewno piłowane:
Drewno heblowane:

Gęstość

ok. 1.0 g/ml

Szybkość schnięcia w temp.
+23°C

pyłosuchość
suche

ok. 5-8 m2/l
ok. 8-10 m2/l

po 6 godz.
po 1 dniu

Należy unikać mechanicznego ścierania powierzchni w ciągu kilku
pierwszych dni.
W razie konieczności powtórnego nałożenia powłoki, odczekać ok. 24 godz.
Rozcieńczalnik, zmywacz

Woda.
Sprzęt umyć natychmiast ciepłą wodą i środkiem myjącym.

Wygląd

Absorpcja w głąb drewna zwykle nie pozostawia żadnej dostrzegalnej
powłoki.

Kolory

Bezbarwny, brązowy i półprzezroczysty.

Odporność na warunki
atmosferyczne

Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych
zaleca się powtórnie pokrywać raz w roku lub w razie potrzeby częściej.
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SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie powierzchni

Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej
lub zdzieraka. W razie potrzeby umyć powierzchnie za pomocą środka
czyszczącego RENSA Paint Washing Liquid.
Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA Mildew
Remover.
Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.
Obiekty wykonane z drewna egzotycznego zalecamy wystawić na działanie
warunków atmosferycznych na min. 2 tygodnie przed przystąpieniem do
zabezpieczenia.
Niezabezpieczone drewno radzimy pokryć bezbarwnym WOODEX AQUA BASE.
Usunąć starą powłokę farby lub lakieru przed przygotowaniem powierzchni do
pokrycia.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.
Nakładać pędzlem, gąbką lub natryskowo.
Możliwa jest również aplikacja poprzez zanurzanie.
Olej można rozcieńczać 10-30% aby poprawić absorpcję. W zależności i od
jakości drewna powtarzać do czasu aż powierzchnia nie przyjmie już więcej
oleju.
Olej, który nie został wchłonięty należy zetrzeć po ok. 30 min. od aplikacji.

Warunki nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.
Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna.
Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a
średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna
wynosić poniżej 80%.
Unikać aplikacji przy silnym nasłonecznieniu lub wilgotności powietrza.

Przechowywanie

Nie może zamarzać!

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane
informacyjne i zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać
odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również
odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego
ich użycia.

