Technický list

Hardwaxoil Magic
Popis výrobku
Vysoce kvalitní tvrdý voskový olej pro olejování dřevěných
vnitřních podlah. Má dobrou plnivost, přirození vzhled, dobré
chemické a mechanické odolnosti. Je velmi matný.
Odolnost se může zvýšit přidáním tužidla UA (5%).
Technické údaje
Viskozita +/- 35-45 sec. (Din 4mm/20°C)
Sušina – pevná část +/- 51% podle váhy
Hustota +/- 0,91 kg/l
Stupeň lesku: matt
Odpovidá směrnici EU 2010
Příprava
Podklad: masivní dřevo. Dřevo obrousit ve směru vláken, zrno
80-120 a odstranit dřevní prach

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné
zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v
technických listech jsou sestaveny po odpovídajících
testech a dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány
podle
našeho
nejlepšího
vědomí.
Přesto
doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle
možností okolností vyzkoušet

Naše doporučení
Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchat. Aplikuje se
štětcem, válečkem nebo strojně. Doporučujeme aplikaci padem.
Přebytek oleje vetřeme kartáčem popř. jemným padem (
strojně) do dřeva.
Doporučujeme dvě 2 nánosy pro tvrdé dřevo a 3 nánosy pro
dřevo měkké. Při průmyslové aplikaci válcovou nanášečkou nebo
stříkáním, konzultujte předem s techniky Ciranova.
Doba zpracování
Přidáním tužidla se doba zpracování směsi zkracuje na 4 hodiny.
Doba schnutí
Je suchý po 6 hodinách. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé od
množství, teploty a větrání v místnosti. Zvýšením
teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje.
Vydatnost
2
30 - 35 m /l na nános
Následná péče – údržba
Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V
závislosti na používání podlahy,použijte Olej na péči Ciranova®
1x za 1 rok. Pro dokonalé čištění použijte Intezivní čistič
Ciranova®.
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Informace o produktu
Teplota při skladování mezi +5°C až +40°C
Zvláštní informace
Suché olejové zbytky jsou hořlavé. Použité hadry nebo pady
vhazujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší
vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk.
K dispozici v odstínech přírodně bílá, bílá, extra bílá, šedá, staro
šedá, zakouřený dub, černá.
Minimální trvanlivost je dva roky od data výroby.

