Limba
Charakteristika
Napúšťací olej na drevo na báze ľanového oleja.

Použitie
Na impregnáciu dreva pre interiér aj exteriér, nátery plotov, altánov, okeníc, podláh,
záhradného nábytku a pod. Bezfarebný je určený na použitie v interiéri.

Návod na použitie
Pred použitím musí byť drevo dokonale vyschnuté, odmastené, zbavené nečistôt, živičných
škvŕn a nesmie byť pokryté námrazou. Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať
a skontrolovať odtieň. Naniesť rovnomerne štetcom alebo hubkou v smere vlákien dreva
v jednej alebo v dvoch vrstvách v závislosti od nasiakavosti dreva a pôsobenia
poveternostných podmienok. Neodporúča sa riediť. Nevsiaknutý olej po 20 minútach nutné
zotrieť suchou handrou! Interval medzi jednotlivými vrstvami je min. 5 hodín. Náter je
suchý po 24 hodinách. Pri natieraní väčších plôch sa odporúča zjednotiť farebný odtieň
zmiešaním obsahu všetkých obalov. Nízka teplota a relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú
zasychanie. Počas aplikácie až do vytvrdnutia náteru musí byť teplota vzduchu a podkladu
+10 až +30°C. Výsledný odtieň ovplyvňuje typ a kvalita dreva a počet nanesených vrstiev
náteru. Renovačné práce odporúčame vykonať 2x ročne, ale veľmi závisí od druhu dreva,
mechanického zaťaženia, pôsobenia poveternostných vplyvov a vlhkosti. Pracovné pomôcky
a náradie očistite riedidlom S 6006. Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho
styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Riedenie
Neriedi sa.

Nanášanie
Štetcom, valčekom a striekaním.

Výdatnosť
10-15 m2/l na jednu vrstvu.

Zasychanie
24 hod.

Balenie
0,7 l; 2,5 l.

Skladovanie
Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch v suchom prostredí pri teplote 5 až 30°C.

Záručná doba
36 mesiacov od dátumu výroby.

Farebné odtiene
Bezfarebný, dub, čerešňa, orech, palisander, teak.
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