Τεχνικό Φυλλάδιο

TEAK OIL
Λάδι με κερί για προστασία ξύλου
Ιδιότητες
Ειδικό μίγμα από έλαια και κερί για προστασία και
φρεσκάρισμα σκληρών ξύλων. Ιδανικό για τροπική
ξυλεία από μαόνι, ιρόκο και τικ αλλά και για κάθε
εκτεθειμένο ξύλο. Αντικαθιστά τα φυσικά έλαια του
ξύλου που χάνονται με το πέρασμα του χρόνου.
Τονίζει τη φυσική απόχρωση του ξύλου και το
προστατεύει από το νερό και γενικά τις καιρικές
συνθήκες.

Πεδία εφαρμογής
Το TEAK OIL χρησιμοποιείται σε κάθε τύπο
εκτεθειμένου ξύλου, σε έπιπλα κήπου, σε ξύλινες
κατασκευές όπως π.χ. πέργκολες κτλ. Κατάλληλο
για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή:

διάλυμα ελαίων και κεριού

Απόχρωση:

διάφανο

Πυκνότητα:

0,84±0,02 kg/l

Ιξώδες:

25 mPa.s στους +23ºC

Χρόνος
στεγνώματος:

3-4 h στην αφή

Χρόνος
επαναβαφής:

24-48 h

Καθαρισμός εργαλείων.
Τα εργαλεία καθαρίζονται όσο το TEAK OIL είναι
νωπό με το SM-18 ή με WHITE SPIRIT.

Κατανάλωση
2

12-15m ανά λίτρο αναλόγως της απορροφητικότητας του ξύλου.

Συσκευασία
Δοχεία 750 ml.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε
ο
ο
θερμοκρασίες μεταξύ +5 C και 35 C. Προστατέψτε
το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον
παγετό.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)
Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα
ΙΙ, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος Α/στ
(εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης
ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου) είναι 700g/l
(2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.
Το έτοιμο προς χρήση προϊόν TEAK OIL έχει
μέγιστη περιεκτικότητα 680 g/l ΠΟΕ.

Τρόπος χρήσης
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές
χωρίς σκόνες, λάδια, ρητίνες και χωρίς βερνίκια.
Συνιστάται πρώτα η επιφάνεια να τριφτεί με
γυαλόχαρτο.
Αφού αναδευτεί ελαφρά, το TEAK OIL εφαρμόζεται
αναραίωτο στο ξύλο με πανί ή πινέλο. Περίπου
μετά από 5 λεπτά, το επιπλέον υλικό που δεν έχει
απορροφηθεί απομακρύνεται με ένα στεγνό πανί.
Για επιφάνειες εκτεθειμένες σε δύσκολες καιρικές
συνθήκες ή για πολύ απορροφητικές επιφάνειες
εφαρμόστε και ένα δεύτερο χέρι TEAK OIL. Για
συντήρηση
και
φρεσκάρισμα
των
ξύλων
εφαρμόστε το TEAK OIL τουλάχιστον μία φορά το
χρόνο.
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Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

