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Technický list
Číslo výrobku 2652 - 55

Aidol Pflege-Öl
Přípravek k ošetření dřeva na bázi lněného oleje.

Oblasti použití:
Přípravek Aidol Pflege-Öl lze použít
všude tam, kde je pro zachování
krásy dřeva vyžadován speciální
hydrofobní účinek. Prostředek je
vhodný
zejména
pro
ošetření
zahradního nábytku a dřevěných
palub z teaku, bangkirai, modřínu,
duglasky atd.

Údaje o výrobku:
Hustota:
Bod vzplanutí:
Balení:
Barevný odstín:

cca 830 kg.m-3 při 20 °C
cca 63 °C
plechovky 0,75 l, 2,5 la 5 l
2652 bezbarvý, 2653 teak,
2654 modřín, 2655 bangkirai

Vlastnosti výrobku:

Zpracování:

Díky speciálnímu složení opatřuje
porézní dřevo hydrofobním
povrchem, který zabraňuje pronikání
vody. Aidol Pflege-Öl se snadno
roztírá, je velmi vydatný a chrání
dřevo před vysycháním.

Dřevo musí být suché, zbavené
prachu, mastnoty a vosku. Uvolněné
a zvětralé staré nátěry obruste.
Neředěný prostředek Aidol Pflege-Öl
nanášejte štětcem ve směru vláken
ve
2
pracovních
operacích.
Nevsáknutou
nátěrovou
látku
odstraňte po cca 30 – 60 minutách
suchým štětcem. Aidol Pflege-Öl
dobře rozmíchejte; míchání opakujte
také během práce nebo po jejím
přerušení.
Barevný
odstín
a
snášenlivost
s
podkladem
vyzkoušejte zkušebním nátěrem.
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Upozornění:
Aidol Pflege-Öl používejte pouze k
účelu, ke kterému je určen, a řiďte se
návodem k použití. Chraňte před
dětmi. Zamezte kontaktu s očima a
potřísnění pokožky. Při práci nejezte,
nepijte a nekuřte. Skladujte odděleně
od potravin a krmiv. Při použití ve
vnitřních prostorách dobře větrejte.
Textilie znečištěné olejem Aidol
Pflege-Öl (např. hadry, pracovní
oděvy) mohou mít sklon k
samovznícení, proto je uchovávejte
v požáru odolných nádobách na
odpad a náležitě je zneškodněte.
Bezbarvý Aidol Pflege-Öl nechrání
proti UV záření, proto ho používejte
na dřevěné částí, které nebudou
vystavené přímé povětrnosti (dřevo
chráněné před slunečním zářením,
srážkami a větrem). Je-li požadován
bezbarvý nátěr pro venkovní
prostředí, proveďte více nánosů a
pravidelně je opakujte.
Pracovní nářadí a čištění:
Pracovní nářadí čistěte ihned po
použití ředidlem Buntlack-Verdünner
(č.výr. 1345). Zbytky po čištění řádně
zneškodněte.
Obsah VOC:
Mezní hodnota EU pro výr. kat. A/f je
700 g/l (2007; 2010); tento výrobek
obsahuje max. 650 g/l VOC.
Schnutí:

Balení, spotřeba, skladovatelnost:
Balení:
plechovky 0,75 l, 2,5 la 5 l
Spotřeba:
Asi 100 ml/m2 a nános.
Skladovatelnost:
Skladovatelnost je v uzavřených původních
obalech, v suchu a v místnostech s
teplotou nad bodem mrazu minimálně
5 let.
Bezpečnost:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Při
práci i po jejím ukončení zajistěte
důkladné větrání. Při zasažení očí
nebo kůže ihned vypláchněte vodou.
Bezpečnostní pokyny:
Při práci s výrobkem a při jeho
skladování dodržujte obvyklá
bezpečnostní opatření.
Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte mimo dosah zápalných
zdrojů – Nekuřte.
Nevdechujte páry/aerosoly.
Zamezte styku s kůží.
Při požití okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte
tento obal nebo označení.
Používejte pouze v dobře větraných
prostorách.

Suchý proti prachu
po cca 4 hodinách,
Přetíratelný
po cca 24 hodinách.

Obsahuje: 2-butanonoxim. Může
vyvolat alergické reakce.

Jedná se o hodnoty ověřené praxí při
20°C a 65% relativní vlhkosti
vzduchu.

Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.

Kód výrobku: M-KH 03

Ekologie:
Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost.06/07

Zbytky výrobku zneškodňujte podle
platných předpisů. Prázdné obaly
odevzdejte k recyklaci.
Ekologie:
Hořlavá kapalina dle ČSN 65 0201:
III. třídy
Klasifikace dle 232/2004 Sb.:
Informace pro přepravu:
-
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