technický list
PARKETOVÝ OLEJ CIRANOVA uretan
Popis výrobku:
uretanyzovaný alkydový olej s vynikající
odolností proti otěru
použití:
velmi vhodný jako olej pro parkety , dřevěné
podlahy a ostatní dřevěné výrobky, kde je potřeba odolností proti otěru
Dřevěná podlaha obdrží rustikální vzhled
technická data
konzistence: tmavě hnědá tekutina
hustota: 0,86
rozpustnost ve vodě: není
stupeň lesku: matný nebo hedvábně matný
viskozita: 24 sekund ford4
bod vzplanutí: 360C
sušina: 36,50%
příprava

obrousit upravované dřevěné plochy postupně zrny 80-120 (150) a odstranit
brusný prach. Dle přání možno nanést HOLZBEIZE CIRANOVA.

zpracování

před upotřebením dobře zamíchat , může se nanášet kartáčem, válečkem nebo
hadrem.Nanáší se tenká vrstva. Po vsáknutí se přebytek rozetře popřípadě
vysuší ( doporučuji provést zkoušku nánosu, vzhledem k dřevině a ke stupni
broušení dřeva)
Schnutí proti prachu 6 hodin
Přetíratelný po 24 hodinách
Sušící čas je silně závislý od naneseného množství , teploty , vlhkosti vzduchu
a ventilace. Silná vrstva a vysoká vzdušná vlhkost prodlužuje sušící čas.
Vysoká teplota a dobrá ventilace jej zkracuje.
po plném vyschnutí se může nanést vrstva vosku
Upozorňujeme na to ,že první mokré čištění může dojít až po 8-14 dní a plné
vytvrzení je až po 30 dnech.
1)V případě použití barevných olejů různých odstínů se doporučuje
poslední 1-2 nátěry provést bezbarvým olejem toho samého typu. Zvýší se
tím odolnost proti vodě.
2)V případě moření podlahy se doporučuje použít mořidlo, které není
vodourozpustné.

vydatnost
údržba
upozornění

12-16m2 /lt - 60-80g/m2
závisí od savosti
1x měsíčně vytřít parketovým mýdlem, dle potřeby přeolejovat
parketový olej nikdy nestříkat v uzavřené stříkací kabině
olejové zbytky jsou samovznítitelné
nenanášet silnou vrstvu
tento olej je vhodný pro jeho nefilmotvornost a vynikající odolnost proti otěru
i jako základní nános pro voskované dřevěné podlahy
1 a 5 lt,
12 měsíců v originálním uzavřeném obalu
bílý, natur, rustik, antik a kouř
terpentin

Balení
Skladovatelnost
odstín
ředidlo

1CIRANOVA výrobky 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 zkušeností. Přesto
doporučujeme před použitím tohoto výrobku podle možností a okolností jej přezkoušet.
Debal Coatings Belgie +32 51 301 140 Distributor: Acolor s.r.o.Semovická 498 257 51 Bystřice u Benešova 317 793 437

