Technický list

IMPREDUR TRÄOLJE
Impredur Träolje
Impregnančí olej na dřevo
Popis výrobku:
Typ: Oxidačně schnoucí olej na dřevěné povrchy z tvrdého nebo exotického dřeva, kde se vyžaduje vysoká odolnost proti
vodě. Založený na nové technologie výroby za použití nano částic zajišťující snadnou penetraci do struktury dřeva.
Vyniká velmi dobrou penetrací a schopností nasycení podkladu. Chrání dřevo před vysušením a popraskáním. Zvýrazňuje
specifickou kresbu a barvu dřeva a poskytuje vodě odolný povrch. Chrání ošetřené dřevo před škodlivým UV zářením a
napadením plísněmi. K dostání ve více než 15 barevných odstínech.
Aplikace výrobku:
Vhodný jako finální nátěr k ošetření dřevěných výrobků v exteriéru, zejména pak zahradního nábytku a dřevěných teras, ale
lze použít i k nátěrům dřevěných obložení a průčelí. Výrobky z cedru, týku a tlakem impregnované borovice mohou být
ošetřeny i bezbarvou variantou. Ostatní měkké i tvrdé dřeviny musí být ošetřeny barevnou variantou.
Ošetřovaný podklad musí být čistý, proschlý, soudržný a vhodný k nátěru. Plochy poškozené plísní či mechem ošetřete
přípravkem Flügger 39. Čištění již olejovaných ploch proveďte přípravkem Flügger Terraserens A pro měkké dřeviny nebo
přípravkem Flügger Teak Trerens na tvrdé exotické dřeviny. Dřevo ošetřené oleji by mělo být opět ošetřeno ihned po jeho
čištění. Nevhodný na dřevo ošetřené krycími nátěry a laky, je nutné je dokonale vybrousit a odstranit.
Před použitím a v průběhu používání důkladně promíchejte. Aplikujte systémem mokrý do mokrého až do úplného nasycení
podkladu. Po 20 minutách setřete nevsáknuté přebytky nátěru čistým bavlněným hadrem, tím sjednotíte celkový vzhled
ošetřené plochy. Po zaschnutí nesmí vytvořit vrstvu! Na silně exponované plochy zatížené vlhkostí opakujte aplikaci.
POZNÁMKA: Plochy ošetřené oleji vyžadují pravidelné ošetření. Opakujte nátěr jakmile si to povrch vyžaduje, minimálně však
1-2 krát za rok. Hadry nasycené přípravkem jsou samovznětlivé, zajistěte jejich bezpečnou likvidaci.
Technická data:
Hustota:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20°C, 60% RH:

Ředění:
Čištění:
Skladování:

0,98 kg / ltr.
24 % váhy, 23 % objemu
cca 4-5 m2 / ltr. při aplikaci na hrubý povrch
cca 8-10 m2 / ltr. při aplikaci na hladký povrch
Min. +5 °C, maximální relativní vlhkost 80%, platí i po dobu schnutí!
na dotek
1-6 hod. v závislosti síle vrstvy
další nátěr
po 6 hod, maximálně do 24 hod.
plně vyzrálý
po několika dnech
neředit
v mýdlové vodě, zaschlý přípravek lze odstranit mechanicky.
V uzavřených originálních nádobách při teplotě 5-25°C. Chránit před mrazem a vysokými
teplotami!

LIKVIDACE ODPADU - Výrobek nesmí proniknout do kanalizace, vodních toků nebo do půdy, kde by mohl znečistit spodní
vodu. Odpady, včetně prázdných obalů, jsou sledovanými odpady a musí být likvidovány v souladu s místními předpisy.
ODPADY ODEVZDEJTE NA MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU! Kód odpadu - zbytky tekuté barvy 08 01 02, obal N–
15 01 02.
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE - Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Zabránit styku s
očima a pokožkou. V případě zasažení pokožky provést omytí vodou a mýdlem, nepoužívat ředidla. Při zasažení očí provést
vyplachování minimálně 10 minut v tekoucí čisté vodě. Poté vyhledat lékaře. Nepožívat vnitřně. Více informací naleznete
v Bezpečnostním listě výrobku. V souladu se směrnicí o nebezpečných látkách 88/379/EEC a zákona č. 157/1998 Sb. není
výrobek klasifikován jako nebezpečný. S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí
Hadry nasycené přípravkem jsou samovznětlivé, zajistěte jejich bezpečnou likvidaci.

Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s
volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Výrobky
obsahující fungicidy se obecně nedoporučují pro použití v obytných místnostech. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které
bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků. Ujistěte se o aktuálnosti dokumentu.
Výrobce:
Distributor v ČR:
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