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Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2652-55

Aidol Pflege-Öl
Hydrofobowa powłoka do drewna ogrodowego na
bazie oleju lnianego.

Obszary stosowania:
Aidol Pflege-Öl znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest specjalne działanie
hydrofobowe w celu zachowania
urody drewna. Środek ten nadaje
się w szczególności do pokrywania
mebli ogrodowych i pokryw drewnianych z drewna teakowego,
bangkirai, modrzewia, daglezji itp.

Dane techniczne produktu
Gęstość:
Temperatura zapłonu:
Rodzaj opakowania:
Kolory:

ok. 0,83 g/cm³ w temp. 20°C
ok. 63°C
Pojemniki blaszane 0,75 l; 2,5 l i
5l
2652 bezbarwny, 2653 teak,
2654 modrzew, 2655 bangkirai

Właściwości produktu

Sposób stosowania

Dzięki zastosowaniu specjalnych
surowców drewno uzyskuje hydrofobową, otwartoporową pwierzchnię, dzięki której zapobiega się
wnikaniu wody w jego strukturę.
Aidol Pflege-Öl daje się łatwo nakładać pędzlem, jest bardzo wydajny i zabezpiecza drewno przed
nadmiernym wysuszeniem..

Drewno musi być suche wolne od
pyłów, zanieczyszczeń, tłuszczów
i wosków. Luźne i zwietrzałe stare
powłoki malarskie należy zeszlifować. Aidol Pflege-Öl nakładać
dwukrotnie pędzlem zgodnie
z układem słojów, nie rozcieńczać.
Nie wchłonięty olej zdjąć suchym
pędzlem po około 30-60 minutach.
Aidol Pflege-Öl dokładnie wymieszać, także w trakcie stosowania
i po przerwach w pracy. Wykonując próbne malowania należy
sprawdzić kolor i tolerancję z podłożem.
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Wskazówki
Aidol Pflege-Öl stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem,
według instrukcji. Chronić przed
dziećmi. Unikać kontaktu z oczami
i skórą. Nie jeść i nie pić oraz nie
palić tytoniu podczas stosowania
produktu. Nie przechowywać razem z żywnością lub karmą dla
zwierząt Podczas stosowania w
pomieszczeniach zapewnić dobrą
wentylację. Tekstylia zanieczyszczone środkiem Aidol Pflege-Öl
(np. ścierki, odzież roboczą) mogą
ulec samozapaleniu, dlatego należy je gromadzić i usuwać w ognioodpornych pojemnikach. Aidol
Pflege-ÖL bezbarwny nie zabezpiecza przed wpływem promieniowania UV (wypłowieniem), dlatego
należy go stosować wyłącznie na
powierzchniach nie narażonych na
bezpośrednie działanie czynników
atmosferycznych (tj. na elementach drewnianych, które zabezpieczone są przed bezpośrednim
nasłonecznieniem, opadami i wiatrem). Jeżeli na zewnątrz, w warunkach bezpośredniego narażenia na czynniki atmosferyczne
pożądana jest powłoka bezbarwna, to należy ją nakładać wielokrotnie i regularnie poprawiać.

Pyłosuchość: po ok. 4 godzinach
Następną warstwę można nakładać po: ok. 24 godzinach.
Wartości sprawdzone praktycznie
dla temperatury +20°C i 65% wilgotności względnej powietrza.
Trwałość podczas składowania
W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym
i zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 5 lat.
Bezpieczeństwo

Resztki produktu należy usuwać
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opróżnione opakowania
należy oddać do recyklingu.
Ochrona środowiska
Nie wprowadzać do wód powierzchniowych, kanalizacji lub
gruntu. WGK 2.
Oznaczenia
GefStoffV:
-/GGVSE/ADR: -/-

Podczas obróbki i przechowywania
należy zachowywać ogólne zasady
bezpieczeństwa.
Warunki bezpiecznego stosowania:
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry. W razie połknięcia niezwłocznie
zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę
Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach.
Kod produktu: M-KH 03

Narzędzia, czyszczenie
Narzędzia natychmiast po użyciu
wyczyścić rozcieńczalnikiem AidolVerdünner lub Verdünnung V 101
Brudną ciecz usunąć zgodnie
z przepisami.
Zużycie / ilość nanoszonego
materiału
Ok. 100 ml/m² na jedno malowanie.
Schnięcie

Usuwanie

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie
wynika żadna odpowiedzialność producenta.
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki
handlowe.
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracą swoją ważność.
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