Technický list

BW3980

OLIO DI LINO COTTO
přírodní lněný olej

3980, 3981, 3982, 3983, 3985

Popis

Lněná fermež filtrovaná tradičními způsoby s přidáním sikativ a bez pryskyřic. Lze jím dosáhnout brilantní povrchovou
úpravu jak na surovém tak i natřeném dřevě. Ideální pro přípravu olejových pigmentů. Základový a konečný nátěr
s přirozeným efektem. Penetruje hluboko do pórů dřeva. Přirozený efekt, který ale není lesklý. Doporučuje se dále i jako tmel
pro terakotu a další podklady před aplikací voskové úpravy. Ošetřený povrch nebude příliš odolný a bude třeba jej pravidelně
obnovovat, aby se přirozený vzhled zachoval.

Způsob použití

Pro usnadnění aplikace první nátěr ředit 30 % terpentýnovým rozpouštědlem. Aplikovat jednotnou vrstvu čistým hadříkem. Po
20 minutách odstranit přebytky materiálu. Celý postup opakovat v alespoň 4 vrstvách ne dříve než po 24 hodinách a postupně
snižovat množství rozpouštědla. Na poslední nátěr použít pouze lněný olej a znovu přebytečný materiál odstranit. Suchý
povrch přebrousit ocelovou vatou, aby se zvýšil lesk.

Podklad

Dřevo

Technické
parametry

Aplikace

-

Zápach
Barva
Rozpustnost
Měrná hmotnost
Doba schnutí
Vydatnost
Klasifikace podle 2004/42/EU

typický
bezbarvý
rozpustný v rozpouštědle
0,940 kg/l
24 h
8-10 m2/l
hodnota VOC (2010): 0 g/l

Štětec, hadřík

Teplota při aplik. +5 °C až + 25 °C
Rel. vlhkost

max. 80%

Způsob dodávky plastová láhev 150 ml, plechovka 500 ml, 1 l, 5 l. 25 l

Skladování
Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby vzdáleně od zdrojů tepla. CHRÁNIT
PŘED OHNĚM, TEPLEM, MRAZEM. Zabránit proniknutí materiálu do zdrojů vody.
Bezpečnost práce a bezpeč. normy
Doporučuje se dodržování běžných bezpečnostních opatření. První pomoc: při vniknutí do očí vypláchnout velkým množstvím vody, při kontaktu
s kůží opláchnout vodou a mýdlem, při náhodném požití nevyvolávat zvracení, nic nepodávat ústy a vyhledat lékaře. Při práci nejíst, nepít,
nekouřit. Klasifikace podle 2004/42/ES hodnota VOC(2010): 0 g/litr
Likvidace obalů
Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění.
Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
kód odpadu 08 01 12
Plastové a kovové obaly
kód odpadu 15 01 02 a 15 01 04
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