Technický list

Teakový olej 230
0,375 litru – 0,75 litru
Vlastnosti:
Rychlé a jednoduché zpracování. Přírodní oleje vniknou hluboko do dřeva. Udržují ho nenarušené a elastické a nenechají ho vyschnout. Oživení pro již naolejované dřevo. Není nutno obrušovat při dalším nátěru.
Žádný obtěžující zápach. Odolný vůči slinám a potu
podle DIN 51 360.
Použití produktu:
Teakový olej je vysoce kvalitní péče obsahující oleje
a pryskyřice určená pro všechny druhy dřeva v exteriéru, jako např. dětská hřiště, teakový a jiný dřevěný
zahradní nábytek atd. Velmi dobře se hodí pro tropická dřeva jako např. Bankirai. Kvalitní rostlinné oleje
impregnují nové dřevo a staré oživují.
Barevný odstín:
Bezbarvý až lehce do žluta. Světlé, nasákavé podklady jsou po uschnutí trochu tmavší. Záleží na
struktuře.
Složení:
lněný olej, ricinový-dřevný-zhuštěný olej, dřevnýzhuštěný olej, isoparafíny, jodo-propynyl-butyl-carbamat, sušidla. Výrobek nepodléhá směrnici DecoPaint.

1. Neošetřený, savý podklad:
Tropická dřeva a dřeva obsahující hodně pryskyřice
otřeme rozpouštědlem GNature. První nátěr natřeme
tence a stejnoměrně 2- 3 krát štětcem. Přebytečný
olej vytřeme po 10-15 minutách neroztřepeným hadrem a dřevo necháme uschnout. Abychom dosáhli
hedvábného lesku, můžeme plochy ještě jednou přetřít hadrem a trochou teakového oleje.
2. Renovační nátěr:
O dřevo se musí pečovat podle toho, jak dlouho bylo
vystaveno povětrnostním podmínkám a podle stupně
poškození. Doporučuje se nátěr provádět každý rok
obzvláště pro naolejovaný nábytek bezbarvým olejem.
Plochy očistíme a popř. odstraníme zašedlá místa
jemným smirkovým papírem nebo odšeďovačem
GNature. Mastná místa otřeme rozpouštědlem Gnature. Dáme trochu teakového oleje na neroztřepený
hadr a rozetřeme v tenké vrstvě po plochách. Silně
savé nebo opotřebované dřevo můžeme znovu natřít
štětcem. Přebytečný olej vytřeme po 10-15 minutách
neroztřepeným hadrem. Necháme uschnout.
Čištění nástrojů:
Nástroje vyčistíme rozpouštědlem GNature 160.

Spotřeba:
Cca 50 - 70 ml/m², může se lišit podle savosti
podkladu.

Skladování:
Skladujte v chladnu.
U neotevřených obalů vydrží nejméně 3 roky.

Doba schnutí:
Při 20°C a průměrné vlhkosti uschne po 6 – 8
hodinách, přetíratelný po 16 – 24 hodinách.

Likvidace:

Podklad a příprava:
Podklad musí být suchý, pevný, čistý, odmaštěný a
bez prachu, jakož i savý. Staré nátěry laku nebo
krycí barvy musí být kompletně odstraněny. Už zešedlé dřevo se musí obrousit až na dřevo zdravé
nebo se musí předupravit odšeďovačem GNature.
Tlakově impregnované dřevo necháme zvětrat měsíc až dva a popřípadě odstraníme stávající solné
skvrny. Zpracování: nátěr. Nezpracovávejte při teplotách pod 10°C a před použitím dobře promíchejte.
Naneseme v tenké stejnoměrné vrstvě. Nesmí se
tvořit kaluže.

Podle místních úředních předpisů.
Zaschlé zbytky produktu se mohou ukládat do
komunálního odpadu.
Odpadový klíč: 08 01 11
Bezpečnostní pokyny:
Opakovaná expozice může způsobit vysušení
a popraskání kůže.
Obsahuje lodo-2-propynyl-butylcarbamat.<0,6%.
Může vyvolat alergické reakce.
Obsah účinné látky: lodo-2-propynyl-butylcarbamat
<0,6%.
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Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
Nesmí se dostat do rukou dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah/obal náležitě zrecyklujte.
Tímto produktem napuštěné materiály jako např.
hadry, houby, prach z obrušování atd., které neproschly, uchovávejte v kovových, neprodyšně
uzavřených nádobách nebo ve vodě a pak je
zlikvidujte, neboť hrozí nebezpečí samovznícení
kvůli obsahu rostlinného oleje.
Produkt sám o sobě není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte dostatečné odvětrávání.
V důsledku použitých přírodních surovin může
dojít k výskytu osobitého pachu.
Pokud použijete rozprašovač, použijte schválenou
ochranu dýchacích cest.
Při broušení noste ochrannou masku na jemný
prach!
V případě alergické reakce volejte nejbližší
ambulanci alergologie.
BauA-čís.: N-67404
GISCODE: Ö 60
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