ASUSO Fußboden-Hartöl

ASUSO Holzmichel
Fußboden-Hartöl
tvrdý olej na dřevěné podlahy, podlahová prkna a parkety





odpuzuje vodu a špínu
odolný zatížení
snadné ošetřování
vhodný na hračky a dětský nábytek podle normy DIN EN 71, díl 3

ASUSO Fußboden-Hartöl, tvrdý olej na dřevěné podlahy, je určený na normálně až silně zatěžované dřevěné podlahy a
schody a ostatní dřevěné plochy ve vnitřním obytném prostředí, hračky a dětský nábytek, ale i na plochy dřevěných teras ve
vnějším prostředí.
ASUSO Fußboden-Hartöl, tvrdý olej na dřevěné podlahy je odolný namáhání a odpuzuje vodu, odolává běžným chemikáliím v
domácnosti i alkoholu, nezapáchá a neobsahuje účinné biocidní látky, ve spojení s barevnými pigmenty má vysokou ochranu
před UV zářením a snadno se ošetřuje. Vyhovuje požadavkům norem DIN 53160 (odolnost slinám a potu) a EN 71, díl 3
(vhodný na hračky a dětský nábytek). Olej je připravený k přímému použití. Používá se k povrchové úpravě podlah ze dřeva,
parket, schodů, hraček, dětského nábytku atd. Dřevo musí být nasákavé, neporušené, přebroušené, suché, čisté, beze stop
mastnoty, silikonu a prachu. Při zpracování musí být dodržena teplota dřeva i okolí > 12°C. Materiál důkladně promíchejte. Po
odebrání obal zase dobře uzavřete. Proveďte zkušební nátěr na originálním dřevě, zda výsledek odpovídá požadavku.
Použití: Dřevo ohrožené plísní a modráním nejdříve ošetřete impregnačním olejem Holzimprägnieröl, ostatní dřevo nejdříve
základujte olejem Grundieröl. Po 12 hodinách naneste Fußboden-Hartöl sytě štětcem, válečkem nebo houbou v množství 60–
80 ml na m2. Asi po 15 až 30 min. odeberte nevsáknutý přebytek oleje a rounem PAD nebo kartáčem zaleštěte materiál až do
sucha. Hotová plocha je po 24 hod. pochozí a po 14 dnech plně vytvrzená.
Spotřeba: 1 litr vystačí v 1 nátěru na přibližně 10 m2 podle způsobu nanášení, vlastností a nasákavosti podkladu.
Obsažené látky: Slunečnicový olej, saflor, sójový olej, převařený ricinový olej, minerální pigmenty, pigmenty oxidů železa,
lékařský benzin, sušidla.
Bezpečnostní upozornění: Olejem nasycené hadry, pracovní náčiní anebo pracovní oděv se mohou v suchu v případě
nahromadění tepla samy vznítit. Proto všechny hadry apod. po použití přechovávejte v uzavřené nádobě anebo je
rozprostřené ve volném prostředí nechejte proschnout anebo je namočte do vody a zlikvidujte. Zbytky výrobku odevzdejte na
sběrné místo starých laků. Prázdné obaly předejte k recyklačnímu zpracování. Hořlavý. Opakovaná expozice může způsobit
vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. Při
požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte jen v dobře větraných prostorách.
Dodržujte obvyklá pravidla pracovní hygieny. Při zpracování dodržujte pokyny příslušného technického listu a návod k
ošetřování podle normy DIN 18356. Uchovávejte v suchu a chladu.
V ČR dodává CLOU Bohemia s.r.o., Radyňská 16, Plzeň, tel. 377441961, www.clou.cz

