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Ošetřující a ochranný, bezbarvý speciální přípravek z rostlinných surovin. Kresba dřeva a
barva se díky němu zdůrazní, povrch získají lehce hedvábný lesk a budou odpuzovat
vodu i nečistoty.

2EODVWSRXåLWt

K následné péči o naolejované dřevo, jakož i k prvnímu ošetření neošetřeného
dřevěného nábytku v interiérech. Vhodný pro měkké dřevo jako je borovice, smrk atd. ale
i pro tvrdá dřeva jako buk a dub. Pro tropická dřeva používejte raději Teakový olej biopin.
Isoalifáty, přírodní rostlinné oleje, pryskyřice, komplex železa
Bezbarvý
Dobře uzavřený. Doporučená skladovací teplota od +10 °C do +20°C. Chránit před
mrazem.
Skladovatelnost neotevřeného obalu 48 měsíců od data výroby.
0,5 l
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Nátěr
Tip

Čištění a péče
Čištění nástrojů
Likvidace produktu

Bezpečnostní pokyny

Cca 0,85 g/ml.
Cca sekund (DIN-Becher 3mm) při 20°C.
>62°C
35–50 ml/m2 na nátěr v závislosti na vlastnostech povrchu a savosti podkladu. Savé
podklady mohou vykazovat vyšší hodnoty spotřeby.
Při 20°C a střední vlhkosti vzduchu po 6-8 hodinách; pro další zpracování počkejte 12
hodin. Nízká teplota, vysoká vlhkost vzduchu a špatná cirkulace vzduchu zpomalují
schnutí a podporují tvorbu zápachu. Během zpracování dbejte na dobré odvětrávání.
Povrchy nejprve zatěžujte jen 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: 524 g/l.
Odpovídá DIN EN 71, část 3, Bezpečnost hraček.
Neošetřené nebo naolejované dřevo, kompozitní dřevo, korek.
Podklad musí být suchý, odmaštěný a bez prachu.
Drsné a již naolejované dřevěné podklady pečlivě obrousíme.
Nanášíme štětcem, stěrkou. Nezpracováváme při teplotách nižších než 12°C. Před
upotřebením dobře promícháme. Olej naneseme rovnoměrně v tenké vrstvě. Po krátké
době působení přebytečný olej ještě jednou rozetřeme štětcem. Pokud ještě zbývá olej,
setřeme ho po max. 10 minutách hadrem.
Připravený ke zpracování. V případě potřeby Ředidlem biopin.
Dřevo bohaté na pryskyřice a tropická dřeva nejdříve otře Ředidlem biopin. Drsné
podklady pečlivě obrousíme do jemna a přezkoušíme na snášenlivost. a
Je nutno několik ošetření, doporučujeme mezibrus s jemným smirkem (k 180). Měla by
být provedena dvě ošetření.
Neošetřené dřevo natřeme Olejem na nábytek a olej ihned obrousíme jemným, vodě
odolným smirkem (240 nebo jemnější) ve směru kresby dřeva.
Povrch otřeme a necháme uschnout. Poté plochy ještě jednou otřeme trochou oleje a
hadrem. Mezitím necháme uschnout.
Naolejované povrchy neošetřujeme agresivními čistícími prostředky.
Okamžitě po použití Ředidlem 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.

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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