
ASUSO Pigmentpaste
pigmentová pasta

Charakteristika

 oleje NL Hartöl nebo  NL Hartöl-Wachs lze pigmentovou pastou bez problémů obarvit
 zabarvené plochy (platí pouze pro  NL Hartöl) je možné také přelakovat
 nezapáchá a nežloutne
 neobsahuje činidla, škodliviny ani aromatické látky
 s hloubkovou ochranou, tvrdý a přitom elastický a hedvábně matný
 se silnou ochranou před UV zářením, protože se vyrábí ze světlostálých oxidů železa
 vytvrzuje povrch dřeva

Vlastnosti

Oleje ASUSO NL Hartöl, NL Hartöl-Wachs, Oliwax Spezialöl a Oliwax Profiöl lze pigmentovou pastou bez problémů obarvit. Přitom je možné 
míchat mezi sebou navzájem pigmentové pasty různých odstínů v libovolném poměru a získat tak výsledek s individuálním barevným 
vzhledem.

Plochy, které budou obarvené olejem  NL Hartöl, se mohou dokonce i přelakovat například vodou ředitelným lakem ASUSO AquaHart nebo 
vodou ředitelnými laky Almarit AQUA Lacke.

Snadné zpracování, ošetřování i možnost oprav dovoluje bez problémů tento olej zařadit do oblasti výrobků pro kutily.

Technická data a zpracování ASUSO Pigmentpaste

Pigmentová pasta Pigmentpaste obsahuje pigmenty z oxidů železa, titandioxid, rozpuštěné v přírodních voscích, balzamové pryskyřici a 
izoparafínu (čistý lékařský benzin).

Příprava povrchu

Dřevo musí být nasákavé, intaktní (neporušené), bezvadně přebroušené, suché, čisté, beze stop silikonu a prachu. Při zpracování musí být 
dodržena teplota okolí nejméně 12°C. 
Pozor: Výsledný barevný odstín závisí na druhu dřeva, na způsobu a kvalitě broušení a na zpracování, proto před velkoplošným použitím 
vždy proveďte zkoušku povrchové úpravy na originálním podkladovém materiálu, abyste se ujistili, že bude dosaženo požadovaného 
výsledku.
Alergikům doporučujeme nejdříve provést test snášenlivosti podle konzultace s ošetřujícím lékařem.

Poměr míchání

10% pigmentové pasty přidejte do oleje NL Hartöl / NL Hartöl-Wachs a důkladně promíchejte. Pro intenzivní zabarvení je možné použít až 
20% pigmentové pasty, to je maximální koncentrace.

Tip
Pro individuální barevné přání je možné pigmentové pasty mezi sebou navzájem míchat v jakémkoliv poměru – předtím, než se směs 
pigmentových past vmíchá do oleje  NL Hartöl / NL Hartöl-Wachs. Zvolený poměr si poznamenejte, abyste podle potřeby mohli stejný odstín 
namíchat i v budoucnu.

Ve vnitřním prostředí

Při zpracování se držte údajů v technických listech pro oleje NL Hartöl, NL Hartöl-Wachs, Oliwax Spezialöl a Oliwax Profiöl.

Ve vnějším prostředí

Při zpracování se držte údajů v technických listech pro oleje NL Hartöl.

Lakování obarvené plochy

Dřevo obarvené nátěrem oleje ASUSO NL Hartöl s pigmentovou pastou Pigmentpaste je po dostatečné době schnutí alespoň 4 dny (při 20°C)
možné přelakovat například vodou ředitelným lakem ASUSO AquaHart nebo vodou ředitelnými laky Almarit AQUA Lacke. Plochy se nesmějí v
průběhu zasychání používat ani znečistit. 
Při zpracování dodržujte pokyny příslušného technického listu a postup k ošetřování olejovaných / voskovaných podlah podle normy DIN 
18356.

Voskování obarvené plochy
V případě, že není požadováno přelakování, je k optimální ochraně plochy vhodný ASUSO NL Hartöl-Wachs nebo Oliwax Hartwachs-
Balsam.  
Při zpracování dodržujte pokyny příslušných technických listů a postup k ošetřování olejovaných / voskovaných podlah podle normy DIN 
18356.

Čištění nářadí
ředidlem ASUSO NL Verdünner nebo terpentýnem

Velikost balení a dodávané odstíny
100 ml, 1000 ml 
borovice, zlatohnědá, teak, ořech, palisandr, mahagon, eben, bílá, šedá

Bezpečnostní upozornění

Varování



H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

Při zpracování dodržujte obvyklá pravidla pracovní hygieny, řiďte se podle pokynů bezpečnostního listu. Zbytky výrobku se likvidují podle 
předpisů o nebezpečném odpadu. Použité hadry namočte do vody a odstraňte (nebezpečí samovznícení). Hořlavý.  Nevdechujte páry.  
Zamezte styku s kůží. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Nevylévejte do kanalizace. Používejte jen v dobře
větraných prostorách. Prázdné obaly předejte k recyklačnímu zpracování.

Výše uvedené údaje jsou založeny jak na rozsáhlých pokusech v laboratoři tak na základě praxe. Naše výrobky jsou podrobeny stálé a 
kompletní kontrole kvality. Výsledný povrch je určený především kvalitou použitých výrobků, řemeslným provedením práce, místními 
podmínkami a použitým dřevem. Deklarovaných vlastností bude dosaženo, bude-li výrobek zpracováván podle našeho návodu, dbejte vždy 
na dodržování údajů technického listu. Garantujeme jen bezvadnou kvalitu našich výrobků, jejichž vhodnost je v konkrétních podmínkách v 
případě pochybností nutné nejdříve prověřit zkušebním nátěrem.


