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Bezpečnostní pokyny

Transparentní, zahřívaná za nepřístupu vzduchu a oxidovaná lněná fermež pro interiér
i exteriér. Vniká hluboko do dřeva a umožňuje dalším nátěrům na kovu, dřevu nebo
kameni dobrou přilnavost. Nátěr je vodoodpudivý, prodyšný a zdůrazňuje u dřeva jeho
charakteristickou barvu a kresbu.
Lněná fermež je univerzálně použitelný základní nátěr pro interiéry i exteriéry. Je
vhodná dále jako nátěr zvyšující přilnavost u kovů a kamenu, jakož i pro vlastní výrobu
olejových a uměleckých barev. V exteriérech není vhodná jako samostatný nátěr a ani
jako základní nátěr pro rozměrově stálé stavební prvky (okna, dveře), pokud se nakonec
použije prodyšný konečný nátěr (lazury).
Lněný olej, bezolovnaté sušidlo
Bezbarvá
Skladujte dobře uzavřené, mimo dosah dětí. Uchovávejte v chladu a suchu, chraňte
před mrazem.
U neotevřených obalů vydrží nejméně 5 let.
0,75 l; 2,5 l
Neuvádí se
Nátěr, nástřik: cca 80ml pro m² na jednu pracovní operaci. Je nutno provést nejméně
dva nátěry nebo nástřiky.
Následné ošetření po cca 24 hodinách, když dřevo zcela uschne.
-Vhodné podklady: neošetřené a savé podklady jako dřevo, dřevěné materiály a kámen,
jakož i kov.
Podklad musí být suchý, bez mastnoty a prachu.
Tropické dřevo a dřevo bohaté na pryskyřici otřete Rozpouštědlem biopin. Čisté kovové
povrchy musíme nejdříve odmastit. Nanášíme natíráním, stříkáním nebo namáčením.
Nepoužívejte při teplotách nižších než 8°C. Nebrousíme ocelovou vlnou, obroušený
prach může způsobovat černé zbarvení.
Rozpouštědlem biopin
Velmi savé podklady mohou být ošetřeny ředěnou Lněnou fermeží. V ostatních
případech smíchejte lněnou fermež s Rozpouštědlem biopin, např. v poměru 1:1 nebo
u hůře savých podkladů v poměru 1:2. Dřevěné a kamenné povrchy natřete jednou
nebo dvakrát tence a rovnoměrně lněnou fermeží a po půl hodině přebytečný olej
odstraňte hadrem (dbejte na bezpečnostní pokyny!). Nechte dostatečně uschnout.
Kovové povrchy, které nepotřebují ošetření proti rzi, natřeme jednou velmi tenkou
vrstvou a necháme dobře uschnout. Následné ošetření: Nepříliš namáhané dřevěné
povrchy v interiéru (např. obložení stropů) může zůstat bez dalšího ošetření. Jinak
ošetřujeme podle využívání plochy - voskovými produkty biopin, lazurami biopin nebo
laky biopin.
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.

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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