ADLER Legno-Öl

50880 a násl.

Univerzální olej na nábytek a interiérové konstrukce pro domácí dílnu a řemeslníky

POPIS PRODUKTU
Obecné informace

Rychleschnoucí olej pro ošetřování listnatého a jehličnatého dřeva.
Velmi dobrá penetrační schopnost, vynikající zvýraznění struktury
dřeva, velmi dobrá plnivost a odolnost proti vodě.
Vytvrzování probíhá příjímáním vzdušného kyslíku (oxidační schnutí).

Speciální vlastnosti
Zkušební normy










Rychlé schnutí
Snadné zpracování
Povrch je příjemný na dotek
Antistatický
ÖNORM S 1555 příp. DIN 53160 Odolnost proti potu a slinám
ÖNORM EN 71-3 Bezpečnost hraček; Migrace určitých prvků
(neobsahuje těžké kovy)
BGR 181 (dříve ZH 1/571) a DIN 51130: Třída protiskluznosti
R10
Podle posudku (č.: 403.400) Rakouského výzkumného ústavu
chemie a techniky (ofi) spadá ADLER Legno-Öl 50880 do
klasifikace "není samovznětlivý".

Složení

Modifikované rostlinné oleje, vosky, kyselina křemičitá, mírně
aromatické
izoparafiny,
vápenato-kobaltovo-zirkonové
sušidlo
(bezolovnaté).

Oblasti použití

Nábytek v obytných prostorách, interiérové konstrukce (dřevěné
obklady, dřevěné stropy atd.), dřevěné a parketové podlahy.
Kvůli možnému zápachu aplikujte tento produkt na vnitřní plochy
nábytku a skříní maximálně jednou v tenké vrstvě.

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování
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Před použitím produkt promíchejte.



Nezpracovávejte při teplotách nižších než + 5 °C a/nebo při
relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.



Nanesený olej nechejte krátce působit a pak setřete přebytek ve
směru vláken bavlněným hadrem nebo smotky gázy.



Pozor: U odstínu Bílý dbejte na rovnoměrné vybroušení dřeva a
rovnoměrné nanesení oleje!

obraťte

Technika nanášení
Způsob
Stlačený
Natírání
Váleček Roztírání
nanášení
vzduch
Stříkací tryska
1,5
(mm)
Stříkací tlak
3-4
(bar)
Nanášené
cca 30 – 50
množství
na jednu
(g/m²)
vrstvu
Vydatnost na
jednu vrstvu
cca 15 – 30 na jednu vrstvu
1)
(m²/l)
1)
Vydatnost vč. přísady ředidla a prostřiku
Produkt se dodává v konzistenci pro zpracování.
Na spotřebu/vydatnost mají vliv tvar, kvalita podkladu a vlhkost
dřeva. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě
předchozí zkušební povrchové úpravy.

Doby schnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Následná povrchová úprava
Proschnutí / plná zatížitelnost

po cca 4 h
cca 7 dní

Uvedené hodnoty jsou orientační. Doba schnutí závisí na druhu
dřeva, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti
vzduchu.
Zajistěte dobré větrání! Výměna vzduchu v malém objemu, např. v
důsledku hustého stohování, prodlužuje dobu schnutí.
Nízká teplota a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou znatelně
prodloužit dobu schnutí.
U dřevin s vysokým obsahem extraktivních látek (jako např. dub,
iroko) může dojít k prodloužení doby schnutí.

Čištění pracovních nástrojů
Pracovní nástroje očistěte čisticím prostředkem ADLER LegnoReiniger 80025.

PODKLAD
Druh podkladu

Listnaté a jehličnaté dřevo

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený tuků, vosků
a dřevěného prachu.

Vlhkost dřeva

Vlhkost dřeva: Listnaté dřevo max. 12 % +/- 2 %, jehličnaté dřevo
15 % +/-2 %

Příprava podkladu

Nábytek
Odstupňované broušení dřeva do zrnitosti 180 - 240
Dřevěné a parketové podlahy
Odstupňované broušení dřeva do zrnitosti 100 - 150
Při broušení používejte prachový filtr P2.
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SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Základní vrstva

1x ADLER Legno-Öl 50880 a násl.
Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami: 4 hodiny

Mezibrus

Lehký mezibrus zrnitostí 280 – 360.
Odstraňte dřevěný prach.
Při broušení používejte prachový filtr P2.

Vrchní povrchová úprava

1x ADLER Legno-Öl 50880 a násl.

ÚDRŽBA A RENOVACE
Údržba

Čištění vodou, čisticím prostředkem na nábytek CLEAN
Möbelreiniger 96490, čisticím prostředkem na parkety CLEAN
Parkettreiniger 42198 nebo mírným čisticím prostředkem pro
domácnost. V případě mastných znečištění použijte čisticí prostředek
ADLER Legno-Reiniger 80025. Čištění se smí provést nejdříve 14 dní
po nanesení oleje.
Pro osvěžení a renovaci naneste 1x produkt ADLER Legno-Pflegeöl
50882 a setřete přebytek.
Dodržujte naši směrnici „Návod k údržbě nábytku, naolejovaného
produktem ADLER Legno-Öl 50880 a násl.“.
Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ
Velikosti balení

750 ml, 2,5 l a 5 l

Barevné odstíny

ADLER Legno-Öl
ADLER Legno-Öl Weiß (bílý)


Doplňkové produkty

50880
50881

Pro posouzení vzhledu doporučujeme zhotovit na originálním
podkladu vzorek se zvolenou skladbou povrchové úpravy.

čisticí prostředek ADLER Legno-Reiniger 80025
ADLER Legno-Pflegeöl 50882
čisticí prostředek na nábytek CLEAN Möbelreiniger 96490
čisticí prostředek na parkety CLEAN Parkettreiniger 42198

DALŠÍ POKYNY
Skladovatelnost /
skladování

Balení 750 ml a 2,5 l: Nejméně 3 roky v originálním uzavřeném
obalu.
Balení 5 l: Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.
Doporučujeme přelít obsah načatého balení do menší nádobky, aby
se zabránilo rosolovatění/tvorbě škraloupu.

GISCODE

Ö60

Bezpečnostně technické
údaje

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k tomuto produktu! Aktuální
verze je dostupná na Internetu na adrese www.adler-lacke.com.
Zpracování produktu ve stříkacích kabinách, znečištěných prachem
ze stříkání s obsahem nitrocelulózy, je kvůli nebezpečí
samovznícení zakázáno!
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