Technický list

BW0410

OLIO RESTAURO
Restaurátorský olej
Popis

Specializovaný výrobek pro údržbu a restaurování starožitného nábytku. Jeho kvalitní oleje a speciální plnidla, které jsou
součástí tohoto přípravku, mají vysokou schopnost regenerovat, oživit a chránit dřevo a jeho nátěry. Penetruje do hloubky,
barví, leští a také retušuje drobné škrábance a oděrky. Vhodný impregnační a ochranný prostředek i do exteriéru na surové
dřevo a pro údržbu laků na dveřích, oknech, chatách, trámech, apod. K dispozici ve čtyřech různých odstínech: světlé dřevo,
střední dřevo, tmavé dřevo, mahagon.

Naneste olej na očištěné a odmaštěné povrchy, rovnoměrně rozetřete měkkým hadříkem nebo štětcem. Po nanesení setřít
přebytek a nechat jen velmi tenkou vrstvu (zvláště v případě drobných, cenných předmětů s jemnými detaily). Po asi 10ti
minutách, kdy dojde k penetraci oleje a impregnaci dřeva, povrch vyleštit měkkým hadříkem. K úplnému zaschnutí oleje
dochází během několika málo hodin a ten zanechává ochranný, dlouhotrvající, hedvábný lesk. Upozornění: není vhodné
používat na povrchy opatřené voskem.

Způsob použití

Podklad
Technické
parametry

0410, 0420, 0450, 0470

Dřevo.
-

Vzhled
Zápach
Rozpustnost
Barva
Bod vzplanutí
Měrná hmotnost

Spotřeba:

Měkké surové dřevo – 3m2/150ml
Tvrdé surové dřevo - 6 m2/150ml
Natřené dřevo –
24 m2/150ml

Aplikace

Štětec, hadřík

kapalina
charakteristický
rozpustný v rozpouštědle
dle označení
250 °C
0,89 kg/l

Teplota při aplik. +5 °C až + 35 °C
Rel. vlhkost

max. 80%

Způsob dodávky Lahvička 150ml, plechovky 500ml, 1Lt, 5Lt

Skladování
Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM.
Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Skladovat mimo
dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy
Při kontaktu s očima a kůží vymýt velkým množstvím vody, resp. vodou a mýdlem,sundat kontaminovaný oděv. Při inhalaci poškozeného
přemístit na čerstvý vzduch,při nepravidelném dýchání vyhledat lékaře. Při požití nevyvolávat zvracení, nic nepodávat ústy a vyhledat lékaře.

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
Kovové obaly
kód odpadu 15 01 04
Plastové obaly
kód odpadu 15 01 02
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