Arbeitsplatten-Öl
olej na pracovní desky
Charakteristika
Arbeitsplatten-Öl, olej vyrobený na bázi přírodního lněného, slunečnicového, sójového oleje a karnaubského
vosku určený na pracovní desky vytvoří bezbarvý, prodyšný, vodu i špínu odpuzující ochranný film, který
odolává běžným čistícím prostředkům v domácnosti i nápojovým alkoholům. Speciální olej se spolehlivě
vysokým ochranným faktorem na silně zatěžované dřevěné plochy. Hluboce se zapije, silně plní, oživuje
přírodní texturu. Určeno pro silně zatěžované surové dřevěné plochy ve vnitřním prostředí, např. kuchyňské
pracovní nebo stolní desky.
Zkušební normy
Vyhovuje požadavkům normy DIN EN 71, díl 3 (vhodné na dětské hračky) a normy DIN V53160 (odolnost
slinám a potu) a také normám DIN 10955 a DIN CENTS 13130-23 pro kontakt s potravinami.
Zpracování
Před použitím dobře promíchejte. Zpracovávejte pouze v suchém a teplém prostředí, nelze zpracovat při
teplotě nižší než +12°C. Nanáší se měkkým plochým štětcem nebo válečkem na oleje.
Ředění a čištění nářadí
Není potřebné ředit.
Ředidlem CLOURETHAN - Verdünnung nebo ředidlem CLOU EV-Verdünnung umyjte ihned po použití
pracovní nářadí.
Návod k práci
Před odebráním dobře promíchejte. Suchý, čistý, tuku a smoly zbavený povrch dřeva přebruste brusným
papírem zrnitosti 180 a odstraňte prach. Olej naneste štětcem nebo válečkem na olej rovnoměrně sytě a asi
30 minut nechejte vsáknout. Potom nevsáknutý olej odeberte čistým bavlněným hadrem a povrch zaleštěte
do sucha. Na povrchu nesmí zůstat žádný zbytek oleje. Nechejte 1-2 dny proschnout a pak bílým leštícím
PAD kotoučem nebo bavlněným hadrem zaleštěte. U silně savých ploch toto ošetření opakujte. Ošetřené
plochy pak první 3 dny chraňte před vodou, úplné zatížení je možné po 10 dnech.




Broušení i nanášení oleje vždy provádějte ve směru vláken dřeva.
Olej nanášejte rovnoměrně.
Obal po odebrání vždy dobře uzavřete.

Ošetřování olejovaných ploch
K ošetřování čas od času přeolejujte týmž olejem CLOU Arbeitsplatten-Öl.
Vydatnost
1 litr vystačí v jedné vrstvě na přibližně 16 m2 (podle druhu dřeva a savosti plochy).
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Nevylévejte do kanalizace. Při požití okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Pozor! Nebezpečí samovznícení použitých hadrů!
Použité hadry nechejte rozprostřené uschnout anebo je zabezpečte proti možnému samovznícení
namočením do vody a obstarejte jejich likvidaci.
K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.
Obaly se zbytky starých laků předávejte na sběrné místo starých laků, číslo odpadu podle evropského
katalogu odpadů je 08 01 11.

