TECHNICKÝ LIST
LIMBA

JK: 246 - 121- 28 PND: 01- 3047 - 17 S
Zloženie:

Limba je zmes vysychavých olejov a organického rozpúšťadla s prísadou pigmentov a špecialnych aditív.

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.
Varovanie:	
Olejom nasiaknuté handry vysušte v exteriéri alebo zalejte vodou a skladujte v do uzatvorenej
kovovej nádobe pretože môže dôjsť k ich samovznieteniu. Spotreba oleja závisí od druhu dreva,
od jeho povrchu a spôsobu opracovania. Niektoré druhy dreva majú tendenciu k prirodzenému
vymývaniu vo vode rozpustných farebných zložiek.
Riedenie:

neriedi sa

Nanášanie:

štetcom, valčekom a striekaním

Výdatnosť:

10 - 15 m2/l v jednej vrstve

Technické údaje:
Vlastnosti v kvapalnom stave
	
Vzhľad: kvapalina bez mechanických nečistôt, dovolená je tvorba rozmiešateľnej usadeniny.
Zlievateľnosť: stupeň 1
Roztierateľnosť: stupeň 1
Výtokový čas, F2 (20 °C/50 % RV): min. 60 s
Obsah neprchavých zložiek (1 hod./135°C/1g): min. 56 %
Hustota (20 °C): min. 0,840 g.cm ¯³
Vlastnosti pri zasychaní
Zasychanie: 24 hod.
Vlastnosti zaschnutého náteru
Vzhľad: hladký matný
Záručná doba:

36 mesiacov od dátumu výroby

Horľavosť:

Limba je horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných
údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné.
Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, tel.: 042/44 55 151

