MARCONOL OLIO PAGLIERINO
REGENERAČNÝ OLEJ NA DREVO V INTERIÉRI
kód 5310102
POPIS
MARCONOL OLIO PAGLIERINO je číry olej jantárovej
farby, určený na leštenie, výživu a regeneráciu
akéhokoľvek výrobku z dreva v interiéri, ako je nábytok,
zárubne, obločnice a obklady. Netvorí film. Ideálny na
reštaurovanie starého nábytku.
MARCONOL OLIO PAGLIERINO preniká do drevených
vlákien a regeneruje ich sfarbenie a dodáva drevu teplé
a príjemné odtiene.
Vhodný na olejovú záverečnú úpravu dreva.

je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006.
Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg.
Dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov. Používať
produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných
noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí,
nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako
špeciálny odpad.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Vhodný na výrobky z dreva v interiéri.

HESLO TEXTU

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

-----

- Povaha pojiva: rastlinné oleje na báze ťažkých
alkylbenzolov.
- Objemová hmotnosť UNI 8910: 0,89 ± 0,05 kg/l.
- Vzhľad: priesvitná olejová kvapalina žltkastej farby.
- Bod vzplanutia: viac ako 155 °C.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): aspoň 24
hodín.

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.

PRÍPRAVA PODKLADU
- Ošetrované povrchy musia byť suché a bez prachu
a mastnoty.
- Povrch mierne prebrúsiť brúsnym papierom, potom
naniesť MARCONOL OLIO PAGLIERINO.
NÁVOD NA POUŽITIE
- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Náradie: štetec
- Počet vrstiev: 1
- Produkt pripravený na použitie.
- Spôsoby použitia:
Po aplikovaní MARCONOL OLIO PAGLIERINO počkať
aspoň 24 hodín, aby mohol vsiaknuť. Potom, skôr ako sa
použijú iné produkty, utrieť ošetrovaný povrch suchou
handrou, aby sa odstránil nadbytočný olej, ktorý nevsiakol
do dreva.
- Čistenie náradia: ihneď po použití terpentínom
5200010 alebo syntetickým riedidlom 5210011.
- Približná výdatnosť: 12-15 m2/l na vrstvu.
ZAFARBENIE
----USKLADNENIE
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak
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