Технічна інформація

Öl für Terrassen
Для здорового мікроклімату

Alpina Олія для терас
Опис продукту:
Спеціальна олія для збереження природної текстури деревини,
чудово освіжає колір та захищає дерев'яні тераси, підлоги та інші
дерев'яні поверхні всередині та зовні приміщень. Для здорового
життя.

Gebindefoto

ColorMix

КОРОТКИЙ ОГЛЯД
Розмір упаковки:

Ступінь глянцю:

0,75л; 2,5л.

Шовковисто-глянцева.

Переваги продукту:

Інструмент / температура / нанесення:

Для здорового мікроклімату;
Чудово освіжає колір;
Надійний захист від бруду та вологи;
Зберігає натуральну текстуру дерева.

Наносити щіткою.
Не застосовувати за температури повітря та основи нижче
+8°C. Інструменти після використання очистити водою з милом.

Властивості:

Час висихання:

Тонкошарове зносостійке покриття чудово зберігає текстуру
деревини, захищає від забуднення та вологи. Практично без
запаху під час нанесення та висихання. На водній основі.

За температури +20°C та відносної вологості повітря 65%
другий шар наносити за 2 години, поверхневий шар висихає за
12 годин. Залежно від товщини шару та температури поверхня
повністю висихає через 4-6 днів та може піддаватись повному
навантаженню.

Придатні основи:

Нанесення та витрата:

Суха деревина, деревина для терас. Під час зовнішніх робіт
вологість деревини листяних порід не повинна перевищувати в
середньому 12%, а вологість деревини хвойних порід - 15%.

Перед нанесенням продукт ретельно перемішати. Наносити
щіткою до насичення поверхні. Олію, що не ввібралась,
видалити за допомогою ганчірки через 15 хв. На торцевих
сторонах та краях наносити олію особливо інтенсивно. У разі
потреби нанести в 2 шари.
Витрата: 65 мл/м² на шар.

Кольорові відтінки / тонування:

Структура покриття / розбавлення:

3 відтінки (світлий, средній, темний) та прозора база для
комп'ютерного тонування в системі ColorMix у відтінку деревини.
Необхідний УФ-захист забезпечується тільки після комп'ютерного
тонування.

Проміжний шар та фініш:
Alpina Öl für Terrassen нерозбавлено.

Склад:
Натуральні олії, дисперсія акрилату, пігменти, вода,
гліколі/гліколеві ефіри, добавки. Максимально допустиме
значення ЄС для вмісту ЛОС в даному продукті (кат. A/f): 130
г/л. Даний продукт містить не більше 5 г/л ЛОС.

Додаткова інформація: www.alpina.ua
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Öl für Terrassen
ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА
Підготовка основи:

Покриття з поганою здатністю до навантажень:

Поверхню очистити. У разі потреби відшліфувати. Видалити
пил. Забруднення та роздільні речовини (масла, жири)
видалити.

Нетривке покриття лаками, емалями повністю видалити до
міцної основи.

Нові дерев'яні конструкції:

Покрита деревина:

Шорсткі поверхні деревини відшліфувати в напрямку волокон,
добре очистити, видалити речовини, що просутапають на
поверхні деревини, такі як смола та засмолювання. Деревину,
що містить смолу перед фарбуванням промити універсальним
нітророзчинником.

Старі покриття лаками та товстошаровими лазурями видалити
до поглинальної основи деревини. Міцні поверхні з
тонкошаровими лазурями або оліфою зашліфувати, очистити
та протестувати на сумісність з Alpina Öl für Terrassen.

Необроблені дерев'яні конструкції:
Посірілі, постарілі поверхні деревини відшліфувати до
непошкодженої деревини з прийнятною здатністю до
навантажень, добре очистити.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Увага

Утилізація

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Роботи здійснювати
за достатньої вентиляції. Під час роботи з продуктом не
вживати їжу та напої, не палити. У разі контакту зі шкірою або
очима негайно ретельно промити водою. Не допускати
потрапляння в каналізацію, ґрунт, водойми! Очищення
інструментів: одразу після використання помити водою з
милом. Під час нанесення розпилювачем уникати вдихання
парів та аерозолю.

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти
прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку
утилізувати як побутове сміття.

Зберігання

ТІ № 440_UA_RU станом на березень 2014 р.

В прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно
закритій упаковці за температури від +5°C до +20°C.
Гарантійний строк зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній
упаковці.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки
та нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов
на об'єкті покупець/користувач, однак, зобов'язаний перевіряти наші
матеріали на придатність для передбачуваної цілі використання,
стосовно до умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний
документ стає недійсним.

КОНТАКТ

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус 8.
Бізнес-центр "Форум Вест Сайд"
тел.: +38 044 379-06-91, моб.: +38 067 678-00-59, E-mail: info@caparol.ua
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