Technický list

OCULTO
Popis výrobku
Vodou ředitelný impregnační olej na parkety a dřevěný nábytek.
Určený zejména pro interiéry, kde je potřeba zachovat přírodní
vzhled dřeva. OCULTO má protiskluzovou úpravu a s přídavkem
inhibitorů UV -filtrů, zabraňuje nebo zpomaluje žloutnutí dřeva.
Technické údaje
Viskozita +/- 19 sec. (Din 4mm/20°C)
Sušina – pevná část 28% podle váhy
Hustota +/- 1,0 kg/l
Lesk <5
Odpovidá směrnici EU 2010
Příprava
Podklad: masivní dřevo. Dřevo obrousit ve směru vláken, zrno
120-150 a odstranit dřevní prach
Naše doporučení
Oculto se aplikuje ve třech vrstvách. Před použitím dobře
promíchejte a neřeďte. Aplikace se provádí štětcem nebo
válečkem. Nanášejte tak, aby jednotlivé tahy byly provedeny
“mokrý do mokrého”. Když je první vrstva je suchá, aplikuje se
druhá vrstva obdobně jako první vrstva. Po uschnutí se plocha
brousí lakovým brusným papírem zrno 150-180, po odstranění
brusného prachu naneste třetí vrstvu.Volitelné tužidlo může být
přidáno pro lepší odolnost

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

Doba schnutí
Proti prachu 20-30 minut
Brousitelný po 2-4 hodinách
Pochozí po 24 hodinách
Schnutí a vytvrzování je velmi závislé od množství, teploty a
větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se
sušení zkracuje.
Vydatnost
2
10-12 m /l na nános
Následná péče – údržba
Hard Floor Fresh CIRANOVA pro pravidelnou údržbu
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Informace o produktu
Skladovatelnost :1 rok v originálním uzavřeném obalu
Teplota při skladování mezi +5°C až +40°C
Doba zpracování směsi cca 3 hodiny
Zvláštní informace
Používejte pouze nerezové nářadí. Po použití opláchněte
pracovní pomůcky přímo s vodou. Tento produkt se nesmí
vylívat do kanalizace. Likvidace zbytků se provádí podle místních
předpisů jako nebezpečný odpad. V případě moření použijte
pouze Ciranova AQUAPAD s tužidlem. Pozor na změnu odstínu
při nanášení na dřevo s velkým obsahem pryskyřic nebo tříslovin.

