MARCONOL PLASTIC-OIL
ULEI PROTECTOR PENTRU SUPRAFEŢE EXTERIOARE/INTERIOARE DE LEMN
cod 5320020
DESCRIERE
MARCONOL PLASTIC OIL este un ulei transparent de o
culoare uşor gălbuie, ideală pentru protejarea şi renovarea
oricărui produs din lemn situat la exterior sau la interior.
Îmbunătăţeşte nuanţele de culoare ale lemnului fără a
masca nervurile acestuia. Poate fi utilizat în locul uleiului de
in pur, de care se diferenţiază printr-o rapiditate mai mare
de uscare şi o duritate superficială mai mare. Utilizat în
mod regulat, acesta împiedică formarea crăpăturilor şi
menţine integritatea lemnului.
INDICAŢII DE UTILIZARE
Poate fi aplicat pe lemn opacizat în timp, la exterior şi
interior, tratat anterior cu produse pe bază de solvent sau
apă.
CARACTERISTICI TEHNICE
-Natura liantului: uleiuri vegetale şi răşini alchidice.
-Masa volumică UNI 8910: 0,89 ± 0,05 kg/l
-Aspect: lichid transparente de culoare uşor gălbuie
-Punct de inflamabilitate: 21-55°C
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială 2 ore, totală
după 12 ore.

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
Nu intră sub incidenţa Directivei Legislative 161/2006.
-inflamabil.
-a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
-nu respiraţi vaporii.
-utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie şi mănuşi adecvate.
-În caz de înghiţire consultaţi imediat medicul,
prezentându-i recipientul sau eticheta.
-Nu aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare.
-utilizaţi doar în locuri bine ventilate.
Conţine: 2-butanonoxim- Poate provoca o reacţie alergică.
Etichetă de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE
şi 1999/45/CE şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform
normelor de igienă şi siguranţă în vigoare. După utilizare,
nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi
resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri
speciale.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

PREGĂTIREA SUPORTULUI
REZUMAT DE CAPITOL
- Spălaţi suportul cu detergenţi şi clătiţi cu multă apă.
- Suprafeţele care urmează să fie tratate trebuie să fie
uscate şi să nu prezinte urme de praf sau grăsimi.
- Şmirgluiţi uşor suprafaţa după care aplicaţi MARCONOL
PLASTIC OIL.
INDICAŢII PENTRU APLICARE
- Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitaţi aplicarea produsului în prezenţa condensului
superficial sau sub acţiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensulă, cârpă.
- Nr. straturi: 1
- Produsul este pregătit pentru utilizare sau poate fi diluat
cu maximum 10 % Acquaragia 5200010.
- Amestecaţi cu grijă produsul înainte de utilizare.
- Modalităţi de aplicare:
Aplicaţi produsul cu pensula, evitând acumularea
produsului, distribuindu-l pe suprafaţă cu o cârpă.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată cu Acquaragia
5200010 imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 15-17 mp/l per strat pe lemn cu grad
mediu de absorbţie.

-----

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din fişa
prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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