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CHARAKTERYSTYKA

Penetrujący i schnący olej do użytku zewnętrznego.

ZASTOSOWANIE

Stosowany na drewno nowe i pokryte za pomocą impregnacji ciśnieniowej,
drewno pokryte penetrującymi bejcami oraz na drewno typu teak, mahoń i
dąb. Typowe obiekty to meble ogrodowe, ogrodzenia, drzwi i kratownice.
Zabezpiecza drewno przed wysuszaniem, pękaniem i zabrudzeniem.
Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych
zaleca się powtórnie pokrywać wyrobem raz w roku.
Nie zaleca się stosowania do szklarni, grzęd oraz pomieszczeń, w którym
przebywają zwierzęta udomowione.

DANE TECHNICZNE
Części stałe
Lotne związki organiczne (VOC)
Zużycie praktyczne
Gęstość
Szybkość schnięcia w temp.
+23°C
Rozcieńczalnik, zmywacz
Wygląd

ok. 30 % obj.
Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).
Drewno piłowane:
5-8 m2/l
Drewno heblowane: 8-10 m2/l
ok. 0,85 g/ml
Suche na dotyk
po 8 godz.
Sucha
po 24 godz.
Produkt stosować nierozcieńczony. Sprzęt umyć natychmiast przy pomocy
rozcieńczalnika TEKNOSOLV 1621.
Absorpcja w głąb drewna zwykle nie pozostawia żadnej dostrzegalnej
powłoki.

Kolory

Bezbarwny, zielony i brązowy.

Odporność na warunki
atmosferyczne

Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych
zaleca się powtórnie pokrywać raz w roku.

Oznakowanie bezpieczeństwa

Patrz Karta Charakterystyki
UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie
odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją,
oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady
powinny być niezwłocznie palone (patrz paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie powierzchni

Nakładanie

Warunki nakładania

1

Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej
lub zdzieraka. W razie potrzeby użyć środka czyszczącego RENSA Paint
Washing Liquid.
Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA Mildew
Remover. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.
Usunąć starą powłokę farby lub lakieru przed przygotowaniem powierzchni do
pokrycia.
Przed użyciem dokładnie wymieszać.
Nakładać pędzlem, gąbką lub natryskowo. Możliwa jest również aplikacja
poprzez zanurzanie.
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.
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna
powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna.
Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +10°C, a
średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna
wynosić poniżej 80%.
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