VATTENBASERAD OLJA

MATT FINISH
KÖKSBÄNKAR - MÖBLER - TRAPPOR - GOLV

Produktbeskrivning

OLEOFLOOR Natural är en vattenbaserad olja som är förstärkt med polyuretanharts samt berikad med vegetabilisk
olja, detta ger en slitstark produkt med matt naturlig lyster. OLEOFLOOR förstärker den naturliga skönheten i träet samt
ger ett djup och lyster till alla träslag.
Tack vare sina goda penetrerande egenskaper så tränger OLEOFLOOR djupt in i virket vilket ger stabilitet och
långvarigt skydd. OLEOFLOOR ger ett utmärkt skydd mot kemikalier och vatten vilket gör den idealisk till kök, badrum,
trappor, golv och möbler där man söker ett naturligt utseende.
OLEOFLOOR är snabbtorkande, lätt att påföra, luktsvag och behöver ej efterpoleras.

Egenskaper

- Vattenbaserad olja, miljövänlig
- Gulnar ej
- Idealisk för ytor med högt slitage
- Ger en naturligt matt yta
- Enkel att applicera- snabbtorkande
- Hög slitstyrka
- Mycket god resistens mot vatten och kemikalier, även ammoniakbaserade.
- Ger ett enkelt underhåll

Användningsområden

-Bänkskivor av trä, nya och gamla trägolv även parkett, trätrappor och trämöbler.

Teknisk data

Finish: Matt.
Bindemedel: Modifierande polyuretanhartser.
Lösningsmedel: Vatten.
Viskositet: Vätska.
Specifik vikt (vid +20 °C): 1,028 ± 0,05.
Fysikaliskt tillstånd: Halvt flytande vätska.

-Fungerar till alla typer av träslag. Mjuka, hårda och exotiska.

Fast innehåll: 28 % ± 2 volymprocent.
Brännbarhet: Ej klassificerad som brandfarlig.
Hållbarhet: Minimum 1 år i obruten förpackning.
Förpackningsstorlek: 1 l.
Färg: Klar
Torktid (vid +20 °C och 50 % luftfuktighet):
- Yttorr: 30 minuter.
- Beröringstorr: 1-2 timmar.
- Sliptorr: 4-6 timmar.
- Överstrykbar: 4-12 timmar
- Normalt användande: 24 timmar, intensivt användande: 14 dagar.
VOC: EU gränsen för denna produkt (kat. A /f) 140 g / l (2010). Denna produkt innehåller maximalt 10 g / L.

Verktyg

-Roller med syntetisk kortlugg.
-Pensel med syntetborst.
-Lackspridare syntet/microfiber.

Tips vid användning

-Täck in de ytor som ej ska oljas.
-Rör om försiktigt innan användning (skaka EJ burken).
-Bruksfärdig, förtunnas EJ.
- Arbetstemperatur +10 °C till +25 °C.
- Träet ska ha en fuktkvot på MAX 15%.

Förarbete

Generellt:
Ytan ska vara ren, torr samt fri från fett och annan ytbehandling.
OLEOFLOOR kan bara användas på nya eller ytor tidigare behandlade med OLEOFLOOR.
Alla andra behandlingar måste noggrant borttagas. Dammsug alltid efter sliparbeten.
Golv:
Slipa golvet ”trärent” med avpassad utrustning och kornstorlek.
Sprickor större än 2mm fylls med lämplig produkt.
Rådgör med din fackhandlare för utförlig beskrivning.
Nya träytor:
Feta träslag avfettas med Rödsprit eller liknande.
Slipa ytan för att öppna upp porerna.
Rådgör med din fackhandlare för utförlig beskrivning.
Tidigare behandlade ytor (målade, lackade, oljade etc):
All tidigare behandling tas bort. Rådgör med din fackhandlare för lämplig metod.

Applicering

- Påför 1-2 strykningar med olja beroende på träslag och slitagegrad.
- Lägg ut ett jämnt och fylligt första lager.
- Starta i ett hörn och jobba ej på ytor större än 2x2m.
- Håll en våt kant för att undvika överlappning
- Låt torka i ca 4 timmar, torktid beror på temperaturen och luftfuktigheten.
- Om nödvändigt lägg ut ett andra lager.
- Vänta ej mer än 12 timmar mellan första och andra behandlingen.

Innan användning

Vänta minst 24 timmar innan du ställer tillbaka tunga möbler på den behandlade ytan.
Mattor och dukar läggs på efter 15 dagar.

Åtgång

15-20 m²/liter.

Rengöring/Underhåll

Rengöring:
- Dammsug och torka med fuktad mopp.
- Använd rengöringsmedel avsett för oljade ytor.
Underhåll (reparation, fläckbättring):
- Slipa ytan med 150 korns slippapper.
- Dammsug
- Lägg ett tunt lager Oleofloor. På mycket slitna ytor kan det behövas ett andra stryk

Rengöring redskap

Såpa och vatten

Förvaring

Skydddas mot kyla och höga temperaturer.

Generella instruktioner

Alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa informationen i detta tekniska datablad.
OWATROL INTERNATIONAL kan inte garantera resultat, då vi inte har kontroll över de förhållanden under vilka
våra produkter används.
För ytterligare råd och information, vänligen kontakta vår tekniska avdelning
med e-post på info@owatrol.com eller den lokala OWATROL-agenten för ditt land.
Informationen ovan är korrekt vid tidpunkten för utfärdandet.

Säkerhet

Förvaras utom räckhåll för barn. Andas inte in ångor. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid förtäring,
framkalla ej kräkning: sök läkare omedelbart och visa upp förpackningen eller etiketten
tillgängligt på www.owatrol.com
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