TERMÉK ADATLAP

ALAPOZÓ OLAJ

Natúrtermék

Art. Nr. 300-304
Termékleírás:

A fafelületek olajfestékes mázolásának klasszikus alapozása lenolajkence és balzsam-terpentinolaj 1:1 arányú
keverékével történik. A kisméretű (50-szer kisebb, mint a műgyantáké) lenolaj-molekulák mélyen
beszivárognak a fába, elzárják a pórusokat, ami az olajfesték számára kitűnő alapot biztosít.

Összetétel:

Lenolaj, kétszer rektifikált balzsam terpentinolaj, faolaj-standolaj, ólommentes szárítóanyagok.

Tulajdonságok:

•
•
•

Felhasználási
területek:

Kültéri és beltéri felületek (fa, parafa, kő) kezelésére, alapozó mázolásra KREIDEZEIT olajlazúrok és fedő
standolajfestékek felhordása előtt. Kevésbé igénybevett beltéri felületek esetében önmagában, további
mázolás nélkül is alkalmazható.

gyantamentes
diffúzióképes
egyenletesen és mélyen behatol a fába

•
•

a további olajkezelésekhez kiváló alapot képez
szennyezés- és vízlepergető tulajdonságú

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:
Alkalmas
szerszámok:

Henger vagy ecset.

Felületelőkészítés:

A felület legyen kezeletlen, tiszta, száraz, zsírmentes, kémiailag közömbös és szívóképes. Minimális
feldolgozási hőmérséklet: 10ºC. A különböző gyártási számú olajokat felhasználás előtt keverje össze.
Javasoljuk, hogy végezzen el egy próbamázolást, hogy megítélhesse a felület esetleges elszíneződését. Az
alapozó olajat tilos közvetlenül a felületre kiönteni!
A kezeletlen fafelületeket tisztítsa meg, csiszolja le, az éleket kerekítse le, majd portalanítson.
A feleslegeket nedvesen csillogó pontok jelzik, ezek nem száradnak, ragacsosak maradnak, és más fényük
van. Ezekre ne mázoljon rá, hanem pengével, nedves dörzsszivaccsal vagy finom 5%-os szódalúggal (Art.
Nr. 992) távolítsa el és adott esetben kezeljük újra vékonyan.
A KREIDEZEIT alapozó olaj teljes mértékben beszívódik a fába, a felületen nem képez réteget.

Várakozási idő:

Kb. 24 óra, 20°C-on és 60% relatív páratartalom mellett.
A magas páratartalom, alacsony hőmérsékletek és a csersavtartalmú alapok lassítják a száradási folyamatot.

Maradványok
eltávolítása:

A szerszámokat használat után azonnal mossa balzsam-terpentinolajjal (Art. Nr.. 447), majd meleg
szappanos (marseilles-i szappan, Art. Nr. 220) vízzel.

Anyagszükséglet:

Az felület nedvszívóképességétől függően 0,07-0,10 liter/m . Durva felületű és öreg, kilúgozott fák esetén
nagyobb mennyiségek szükségesek.

Egyéb:

A természetes olaj-tartalom miatt idővel a kevés fénynek kitett felületeken sötétedés figyelhető meg.
El nem távolított vas forgácsok az alapozó olajjal való érintkezés során elszíneződéseket eredményezhetnek.

Kiszerelés:

Art. Nr.
Art. Nr.
Art. Nr.
Art. Nr.
Art. Nr.

Tárolás:

Száraz, hűvös fagymentes helyen tárolva min. 2 évig eltartható.

Hulladékkezelés:

A termék maradványait ne engedje bele a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen lezárva: később
felhasználható. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. Vegye figyelembe a lakk- és
festékhulladékok kezeléséről szóló érvényben levő törvényeket.

Jelölése:

Xn: enyhén mérgező
F: tűzveszélyes

Biztonsági
előírások:

A száradóolaj-tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye!
Átitatott kenő- és tisztítórongyok szabadban szárítandók vagy tűzmentes, zárt edényekben tárolandók
(fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus,
szívóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony
gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen!
Gyermekektől elzártan tárolandó!
Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat. A természetes olajok
száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik.
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300
301
302
303
304

0,75 l
2,5 l
5l
10 l
20 l

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási
módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati
utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel
(próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy
termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik.
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