Technický list

BW3560

PARQUET OIL
parketový olej

4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4956

Popis

Parketový olej je směs vzácných přírodních olejů, které velmi účinně obnoví a ochrání dřevo při zachování jeho původního
vzhledu. Tento produkt byl speciálně navržen pro neošetřené dřevěné povrchy. Je vodě odolný, odolný proti skvrnám a je
ideální pro přípravu všech druhů neléčených dřevěných podlah. Vhodné také pro natírání dveří, oken, podlahových lišt a
jiných dřevěných objektů.

Způsob použití

Na předem obroušený, čistý a odmaštěný podklad rovnoměrně nanést výrobek válečkem, štětcem nebo hadříkem. Nenanášet
příliš velké množství, nechat zaschnout 6-8 hodin a poté eventuálně přebrousit smirkovým papírem 220/240. Následuje
aplikace druhé vrstvy.Celkové zaschnutí: 12 – 18 hod.

Podklad

Dřevo

Technické
parametry

Aplikace

-

Konzistence
Barva
Zápach
Měrná hmotnost
Vydatnost
Klasifikace podle 2004/42/EU

tekutá
bezbarvý
charakteristický
0,85 kg/l
10-12 m2/l v závislosti na typu dřeva
hodnota VOC (2010): 434 g/l

Váleček, štětec, hadřík

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

max. 80%

Způsob dodávky 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 15 l (0,75 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
R10 Hořlavý, S2 Uchovávejte mimo dosah dětí, S43 V případě požáru použijte běžné hasící prostředky. S46 Při požití okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.; Doporučuje se během manipulace používat rukavice a brýle, event. masky. Při zasažení očí:
vymývat velkým množstvím vody. V případě vdechnutí: postiženého přemístit na čerstvý vzduch, při potížích navštívit lékaře. Při požití:
nevyvolávat zvracení, nic nepodávat ústy a ihned navštívit lékaře. Klasifikace podle 2004/42/ES hodnota VOC(2010): 434 g/litr přípravku
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
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