Výrobek č.: 1910

Tvrdý voskový olej

Všeobecný popis produktu
Popis produktu

Tvrdý voskový olej biopin z rostlinných olejů, vosků a pryskyřic je přírodním řešením
ochrany povrchů pro prodyšné podlahy ze dřeva a korku. Poskytuje silnou ochranu a jeho
použití je jednoduché. Vytvrzená plocha je odolná vůči nečistotám, tekutinám a opotřebení.
Barevný odstín podkladu se prohloubí a kresba dřeva se oživí.

Oblast použití

K základnímu i konečnému ošetření neošetřených kuchyňských desek, již olejovaných
dřevěných podlah, parket a jiných silně namáhaných dřevěných povrchů v interiérech.
Isoalifáty, přírodní rostlinné oleje, pryskyřice, včelí vosk, karnaubský vosk, sušidlo
bezbarvý
Dobře uzavřené. Doporučená skladovací teplota od +10 °C do +20°C. Chránit před mrazem.
Skladovatelnost 48 měsíců od data výroby.
0,75 l, 2,5 l
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Bezpečnostní pokyny

Cca 0,89 g/ml.
Cca 72 sekund (DIN-Becher 3mm) při 20°C.
Odpadá.
35–50 ml/m2 na nátěr v závislosti na vlastnostech a savosti podkladu. Čelní dřevo,
neglazovaná kameninová dlažba, jakož i korek mohou obzvláště při prvním nátěru
vykazovat vyšší spotřebu.
Při 20°C a střední vlhkosti vzduchu po 6 – 8 hodinách; pro další zpracování počkejte pokud
možno 12 hodin. Nízké teploty, vyšší vlhkost vzduchu a špatné odvětrávání zpomalují
schnutí a podporují vznik zápachu. Povrchy zatěžujte zpočátku opatrně a koberce
pokládejte až po 14 dnech.
Obsah VOC podle vyhlášky č. 415/2012 Sb.: Kategorie/subkategorie: A/f. Limitní hodnota
obsahu VOC: 700 g/l. Maximální obsah VOC ve výrobku připraveném k použití: 497 g/l.
Vhodný pro hračky: odpovídá DIN-EN 71, část 3 o bezpečnosti hraček.
Neošetřené nebo naolejované podlahy ze dřeva, kompozitního dřeva nebo korku.
Podklad musí být suchý, bez mastnoty a prachu.
Hrubé a již naolejované dřevěné podklady pečlivě obrousíme.
Nanášíme štětcem, stěrkou, kartáčem na podlahy, podlahovým strojem Taski, mohérovým
válečkem nebo širokým štětcem na podlahy. Nezpracováváme při teplotách pod 12°C. Před
použitím dobře promícháme. Dbejte na dobré odvětrávání.
Připraveno k použití. V případě potřeby ředíme Rozpouštědlem biopin.
Tropické dřevo nebo dřevo bohaté na pryskyřice otřeme Rozpouštědlem biopin. Silně savé
podklady jako je buk nebo čelní dřevo by se mělo nejdříve jednou až dvakrát natřít Tvrdým
olejem bezbarvým.
Tvrdý voskový olej jednou natřeme a necháme dobře zaschnout. Pokud je povrch hrubý,
vyhladíme ho ho jemným smirkovým papírem, nebo ještě lépe jednokotoučovou bruskou
a leštičkou smirkem o zrnitosti 180 nebo bílým padem. Podle savosti podkladu a požadovaného výsledku naneseme dohromady 2-3 nátěry. Mezi jednotlivými nátěry necháme
dobře uschnout. Po uschnutí posledního nátěru můžeme povrch doleštit bílým padem,
ruční leštičkou parket atd.
Tip: Pokud máte k dispozici jednokotoučovou brusku a leštičku na podlahy, doporučujeme
poslední nátěr zapracovat ještě ve vlhkém stavu do podkladu. Toto zajistí obzvláště kvalitní
a rovnoměrné výsledky.
Opotřebované nebo poškozené plochy očistíme, lehce obrousíme a jednoduše nanášíme
nasáklým hadrem a lehce zapracujeme. Pokud už nelepí, můžeme hadrem vyleštit.
Okamžitě po použití Rozpouštědlem biopin.
Zbytky barev nebo rozpouštědel nenechte při zpracovávání proniknout do půdy ani
nevylévejte do okolního prostředí! Zcela zaschlé zbytky tohoto produktu mohou být
vyhozeny do domácího nebo komunálního odpadu; prázdné obaly patří do v daném místě
obvyklých recyklačních kontejnerů.
Důležité bezpečnostní pokyny najdete v odpovídajícím bezpečnostním listu.

Výrobek č.: 1910

Tvrdý voskový olej

Přírodní barvy mají svůj charakteristický zápach, který je způsoben použitými rostlinnými oleji. Při zpracovávání dbejte
na dobré odvětrávání. Schnoucí oleje se mohou samy vznítit. Proto tímto produktem znečištěné hadry nesmíme nechat
zmačkané, nýbrž je musíme rozložené nechat uschnout nebo je namočit do vody. Barevná lazura může v prvních dnech
ještě trochu pouštět barvu.

Pokyny v tomto technickém listu jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a praktického používání. Slouží výlučně k informacím ale
nejsou žádnou zárukou výsledku. Uživatel si musí vyzkoušet produkty ohledně jejich vhodnosti pro svůj účel použití. Odpovědnost
výrobce je omezena na kvalitu produktu a vylučuje chybné použití. Výrobce si vyhrazuje právo na změny složení ve smyslu
technického nebo ekologického pokroku. Stav: leden 2015
biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Telefon 04461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de
Importér pro ČR a SR: EBK ERET BERNARD, s.r.o., Sokolovská 74, 323 14 Plzeň ( CZ ),
tel./fax: +420 377 538 787, mobil: +420 723 361 638,, obchod@ebk-barvy.cz, www.ebk-barvy.cz, www.ebk.cz

