Technický list
Flügger Natural Wood Olej na Podlahy
Popis produktu
Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva a poskytuje pěkný matný a hřejivý povrch. Ošetřená podlaha odpuzuje
špínu a vodu a proto se snadno udržuje a upravuje.
Použití
Používá se do interiéru na neošetřené, broušené a louhované dřevěné podlahy i k udržování dříve naolejovaných
podlah. Používá na všechny druhy dřeva, obzvlášť vhodný na tvrdé, tmavé druhy dřeva jako je merbau, týk,
mahagon nebo třešně.
Aplikace výrobku
Podklad musí být čistý, suchý, pevný a prostý zbytků staré barvy nebo laku. Před a během používání
promíchejte.
Ruční nanášení (podlahy do 15 m2):
1. Nanášejte štětcem nebo válečkem v rovnoměrné, lesklé vrstvě vždy po cca 3-5 m2.
2. Olej musí zůstat na dřevě lesklý po dobu alespoň 15 minut. Na savé podklady naneste oleje více.
3. Přebytek oleje rozetřete na neošetřené plochy.
4. Leštěte celou podlahu suchým hadrem na podlahy, dokud není olej vsáklý a povrch není lesklý a rovnoměrný.
5. Opakujte kroky 1-5 na celou podlahu
Přístrojové nanášení (podlahy nad 15 m2):
1. Nanášejte štětcem nebo válečkem v rovnoměrné, lesklé vrstvě vždy po cca 10 m2.
2. Zapracujte olej do podlahy lešticím přístrojem s lešticím diskem. Na savé podklady naneste oleje více.
3. Nechte olej vsáknout po dobu 5-15 minut, zatím nanášejte olej na další plochy.
4. Podlahu vyleštěte přístrojem s lešticím diskem se suchým hadrem, dokud dřevo nezíská nasáklý a rovnoměrně
lesklý povrch.
Poznámka: Hadr nasáklý olejem může vzplát, proto jej namočte do vody nebo spalte.
Listnaté, tvrdé dřevo: Abyste dosáhli nejlepší voděodolnosti, naneste extra vrstvu oleje:
Den 1: Naneste 1. vrstvu, nechte působit 20-25 min., naneste 2. vstvu a po 30 min. vyleštěte. Spotřeba 8m²/l.
Den 2: Rozřeďte olej 25% minerálního terpentýnu, naneste na podlahu a vyleštěte.
Čištění a údržba
Nátěr se obnovuje Flügger olejem na podlahy zředěným minerálním terpentýnem, aby se předešlo přesycení
dřeva.
Správná praxe
Po ošetření olejem podlahu přikryjte kartónem na 4-7 dnů. Podlaha nesmí být umyta dříve než po 7 dnech.
Ruční leštění ploch větších než 15 m² se nedoporučuje.
Technické údaje
Typ:
Husotota:
Obsah sušiny:
Aplikace:
Vydatnost:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:
Ředění:
Čištění nářadí:

rozpouštědlový olej na dřevo
bezbarvý: 0,88 kg/l, bílý: 0,99 kg/l
bezbarvý: 58 % váhy, bílý: 68 % váhy
méně než 15 m² při ručním nanášení
více než 15 m² při strojovém nanášení
min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
10-15 m²/l v závislosti na druhu dřeva
připraven k použití:
24 hod.
plně vyzrálý:
4-7 dní
neředí se
při renovaci max. 25% miner. terpentýnu
minerální terpentýn

Skladování:

v uzavřených nádobách, v chladu

Klíč: GOLVOLJA
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Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené
informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.

