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Terasový olej

Všeobecný popis produktu
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Oblast použití
Složení
Barevné odstíny
Skladování
Trvanlivost
Velikosti obalů
Technická data
Specifická hmotnost
Viskozita
Bod vzplanutí
Spotřeba
Doba schnutí

chemVOCFarbV
DIN EN 71/3

Barevný speciální olej z kvalitních rostlinných olejů a pryskyřic na tvrdé i měkké dřevo
v exteriéru. Chrání před vnikající vlhkostí a omezuje vysychání a praskání dřeva.
Terasový olej obsahuje minerální pigmenty na ochranu proti UV záření, zabraňuje tak
předčasnému zešedivění a dává dřevu zpátky jeho přírodní krásu.
K základnímu i následnému ošetření dřevěných terasových prken, dlaždic, cestiček atd.
Je vhodný skoro pro všechny druhy dřeva v exteriérech jako např. bangkirai,
massaranduba, robinie, modřín, douglaska a tlakově impregnované dřevo jehličnanů.
Isoalifáty, přírodní rostlinné oleje, pryskyřice, minerální pigmenty, komplexy železa
40122 modřín, 40122 bangkirai, 40132 teak, 40152 douglaska
Dobře uzavřené. Doporučená skladovací teplota od +10°C do +20°C. Chránit před
mrazem.
V uzavřeném obalu skladovatelnost 48 měsíců od data výroby.
2,5 l
Cca 0,85 g/ml.
Cca 45 sekund (DIN-Becher 3mm) při 20°C.
>62°C
65–125 ml/m² na nátěr v závislosti na vlastnostech a savosti podkladu. Savé podklady
mohou při prvním nátěru vykazovat vyšší hodnoty spotřeby.
Při 20°C a střední vlhkosti vzduchu po 4 – 6 hodinách; pro další zpracování počkejte
pokud možno 12 hodin. Nízké teploty, vyšší vlhkost vzduchu a špatné odvětrávání
zpomalují schnutí a podporují vznik zápachu. Během zpracování dbejte na dobré
odvětrávání. Povrchy zatěžujte zpočátku opatrně.
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: 519 g/l.
Vhodný pro hračky: odpovídá DIN-EN 71, část 3 o bezpečnosti hraček.
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Požadavky na podklad
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Ředění
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Bezpečnostní pokyny

Neošetřené nebo naolejované dřevo, kompozitní dřevo, korek, neošetřené, tlakově
impregnované nebo již naolejované tvrdé i měkké dřevo v exteriéru. Viz oblast použití.
U neznámého tropického dřeva nejdříve vyzkoušíme snášenlivost na nenápadném místě.
Podklad musí být suchý, bez mastnoty a prachu.
Hrubé a již naolejované dřevěné podklady pečlivě obrousíme. Všechny podklady se musí
řádně očistit kartáčem a vodou nebo vysokotlakým čističem. Pak necháme dřevo dobře
uschnout. Hodně zešedlé dřevo obrousíme nebo ošetříme Odšeďovačem na teakové
dřevo biopin a po uschnutí popř. lehce obrousíme, pokud se zdá být drsné.
Nanášíme štětcem, stěrkou. Nezpracováváme při teplotách pod 12°C. Před použitím
dobře promícháme. Olej nanášíme v tenké vrstvě a rovnoměrně. Po krátké době
působení přebytečný olej ještě jednou rozetřeme štětcem. Přebytečný olej po max. 10
minutách setřeme hadrem. Na dřevu se nesmí tvořit "loužičky". Tyto pracovní kroky
opakujeme podle savosti a požadovaného vzhledu dohromady 1 - 3 krát. Mezi
jednotlivými nátěry nechte uschnout.
Připraveno k použití. V případě potřeby ředíme Rozpouštědlem biopin.
Při silných vrstvách hrozí v mokru nebezpečí uklouznutí.
Naolejované plochy nečistíme agresivními čistícími prostředky.
Ošetření opakujeme podle stupně poškození. Pokud možno ošetřujeme 1 krát ročně.
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.
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Terrassenöl
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
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