TEXTROL®
PENETRUJĄCY OLEJ DO WYKOŃCZENIA DREWNA
Opis produktu
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®

TEXTROL jest penetrującym olejem do wykończenia drewna opracowanym, aby ożywić zaschnięte lub
®
podniszczone wskutek warunków pogodowych drewno zewnętrzne oraz pokłady. TEXTROL przywraca
bogaty, ciepły wygląd drewna naturalnego oraz upiększa drewno zewnętrzne. Opracowany, aby głęboko
penetrować w głąb drewna, chroni przed uszkodzeniami powodowanymi przez wilgoć oraz promienie
ultrafioletowe. Dodatkowo, zapewnia wykończenie odporne na pleśń, które nie będzie pękać, łuszczyć się
oraz odchodzić. Po nałożeniu Textrol, drewno ściemnieje na głęboki, matowy kolor. Następnie, stopniowo
będzie stawał się coraz jaśniejszy w zależności od intensywności nasłonecznienia.
• Chroni oraz upiększa drewno zewnętrzne
• Nadaje długotrwały, naturalny wygląd
• Doskonale penetruje
• Nie tworzy warstwy filmu, nie łuszczy się i nie odchodzi
• Tworzy warstwę odporną na pleśń
• Łatwy w nakładaniu
• Prosty w konserwacji. Żadnego zdzierania oraz szlifowania
• Wyłącznie do zastosowania na zewnątrz
• Drewno podniszczone wskutek warunków pogodowych: Cedr, sekwoja oraz drewno traktowane
ciśnieniowo
• Powierzchnie pionowe i poziome takie jak pokłady, elewacje drewniane, dachów gontowych, ogrodzeń,
płotów, drewnianych mebli ogrodowych
• Nie stosować na płytach pilśniowych, sklejkach włączając w nie T1-11 oraz drewnie wcześniej
bejcowanym, lakierowanym lub malowanym.
• Nie stosować na nowym drewnie
Wykończenie: matowy
Rodzaj nośnika: żywice alkilowe
Rodzaj rozpuszczalnika: rozpuszczalnik
Ciężar właściwy: 0.875 kg/l ± 0.05 przy 18°C
Lepkość:
Zawartość substancji stałych: 31% ± 2% na objętość pojemnika
Temperatura zapłonu: >64°C
Okres trwałości: co najmniej 2 lata w nienaruszonym pojemniku
Pojemniki: 1l, 2,5l, (tylko bezbarwne), 5l, 20l, 200l
Kolor: bezbarwny, złoty dąb, średni dąb, rustykalny dąb. Może być barwiony za pomocą uniwersalnego
barwnika (max. 30ml/l).
Czas schnięcia: 24 godziny, zależy od temperatury i wilgotności
LZO (VOC): Ograniczenie w krajach Unii Europejskiej dla tego rodzaju produktów wynosi 700 gr/l (kat. A/f)
(2010). Ten produkt zawiera max. 550 gr/l.
Nowe drewno:
• Powierzchnie nowego drewna są twarde i lśniące, jest to efekt znany jako „mill glaze” który
powstrzymuje maksymalną penetrację oraz wiązanie się jakichkolwiek warstw wykończeniowych. Aby
odpowiednio przygotować powierzchnię przed nakładaniem oraz zminimalizować rozsadzanie się,
puchnięcie, oraz wytwarzanie zagłębień w drewnie powodowanych przez działanie promieni
słonecznych oraz deszczu, należy zastosować środek Seasonite oraz wystawić drewno na działanie
warunków atmosferycznych.
• Wystawić na działanie warunków atmosferycznych (minimum 6-12 miesięcy) przed nałożeniem Textrol.
Powierzchnie wystawione na działanie warunków atmosferycznych:
• Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od oleju, brudu, smaru oraz pleśni.
• Pleśń usunąć za pomocą roztworu wybielacza i wody w stosunku 1:3. Wyszorować powierzchnię
roztworem i odczekać 15 minut; dokładnie spłukać.
• Wyczyścić drewno wystawione na działanie warunków atmosferycznych za pomocą NET-TROL wg.
wskazówek na etykiecie, aby oczyścić z odchodzących włókien, brudu i innych zanieczyszczeń
powierzchni.
• W razie konieczności zeszlifować powierzchnię po czyszczeniu (papier 80)
• Po skończonym czyszczeniu odczekać 2-3 dni aż drewno wyschnie lub gdy zawartość wilgoci wyniesie
18% lub mniej przed rozpoczęciem nakładania.
Wcześniej olejowane powierzchnie:
®
• TEXTROL może być nakładany wyłącznie na niezabezpieczone i niekonserwowane drewno lub
®
wystawione na działanie warunków atmosferycznych które zostało wcześniej pokryte TEXTROL .
Wszystkie inne uszczelniacze olejowe muszą być całkowicie i dokładnie usunięte za pomocą
®
®
AQUANETT i NET-TROL , zgodnie z zaleceniami przedstawionymi na etykiecie – przed nałożeniem
®
TEXTROL .
• W razie konieczności zeszlifować powierzchnię po czyszczeniu i zdzieraniu (papier 80)
• Po skończonym czyszczeniu odczekać 2-3 dni aż drewno wyschnie lub gdy zawartość wilgoci wyniesie
18% lub mniej przed rozpoczęciem nakładania.
Wcześniej pokryte powierzchnie:
®
• TEXTROL może być nakładany wyłącznie na niezabezpieczone i niekonserwowane drewno lub
®
wystawione na działanie warunków atmosferycznych które zostało wcześniej pokryte TEXTROL .
®
Wszystkie inne uszczelniacze olejowe muszą być całkowicie i dokładnie usunięte za pomocą Dilunett

®
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®

i NET-TROL , zgodnie z zaleceniami przedstawionymi na etykiecie – przed nałożeniem TEXTROL .
• W razie konieczności zeszlifować powierzchnię po czyszczeniu i zdzieraniu (papier 80)
• Po skończonym czyszczeniu odczekać 2-3 dni aż drewno wyschnie lub gdy zawartość wilgoci wyniesie
18% lub mniej przed rozpoczęciem nakładania.
• Pędzel: Wysokiej jakości pędzel do bejcowania z naturalnym lub syntetycznym włosiem.
• Wałek: średni włos
• Natryskiwanie: Agregat hydrodynamiczny (airless): dysza .011 - .015 / 700-800 psi lub mniej
• Rozpylacz ogrodowy
• Przed rozpoczęciem wypróbuj kolor na małej powierzchni. Odczekaj aż wyschnie, aby ocenić końcowy
kolor
• Zakryj wszystko czego nie chcesz pokryć; włączając w to rośliny i krzewy
• Nakładać w temperaturze od 5°C do 32°C. Nie nakładaj bezpo średnio na słońcu lub na gorących
powierzchniach
• Nie nakładaj jeżeli w najbliższych 24-48 godzinach spodziewana jest zimna lub zła pogoda
• Dobrze wymieszaj produkt przed nakładaniem. Nie rozcieńczaj
• Zawsze nakładaj na całą długość pokładu lub drewnianej elewacji do logicznej przerwy, takiej jak okno
lub rama. Nie przestawaj nakładać na środku ściany
• Pionowa elewacja drewniana powinna być malowana od góry do dołu
®
• Nie dopuścić aby warstwa zaschła przed nałożeniem kolejnej – nakładaj TEXTROL „mokrym na
mokre”
• Po nakładaniu metodą natryskową, zawsze należy rozetrzeć produkt pędzlem lub wałkiem aby
poprawić penetrację i równość warstwy
• Przygotować powierzchnię wg <<Przygotowania powierzchni>>
• Wstrząsnąć i wymieszać produkt przed użyciem
• Nałożyć pierwszą warstwę Textrol i odczekać aż wniknie w drewno (15-30 min)
• Nałożyć drugą warstwę i odczekać aż wniknie w drewno (15-30 min)
• W razie konieczności powtórzyć procedurę aż do momentu pełnego nasączenia drewna (drewno
przestanie wchłaniać olej)
• Nie dopuścić aby Textrol stał się suchy na dotyk pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw
• Gdy drewno będzie już nasączone, usunąć nadmiar produktu za pomocą pędzla aby uniknąć
powstania błyszczących plam
UWAGA: Textrol nie jest warstwą powierzchniową. Jego miejsce jest wewnątrz drewna a nie na
powierzchni. Textrol chroni poprzez penetrację drewna nadając głębokie, matowe wykończenie.
• Pierwsze użycie: 5m2 na litr (2 warstwy)
• Konserwacja: 10m2 – 12m2 na litr
• Wydajność będzie zależeć od rodzaju, wieku oraz struktury drewna.
• Do nakładania kolejnych warstw potrzebna będzie połowa materiału zużytego podczas pierwszej
aplikacji.
POKŁADY I INNE POWIERZCHNIE POZIOME
• Większość pokładów i powierzchni poziomych będzie wymagało nałożenia Textrol w celach
konserwacyjnych raz na dwa lata.
• Pojedyncza aplikacja Textrol raz na dwa lata będzie wystarczająca aby odświeżyć naturalne piękno
pokładu lub innych powierzchni poziomych aby utrzymać ochronę.
• Okresowe czyszczenie za pomocą NET-TROL pomiędzy aplikacjami konserwacyjnymi odświeży
wygląd drewna
POWIERZCHNIE PIONOWE
• Większość drewnianych powierzchni pionowych wymaga jedynie miejscowej konserwacji za pomocą
Textrol
• Miejsca w których nałożono Textrol stają się szarawe. Wyczyść to miejsce za pomocą Net-Trol i nałóż
jedną warstwę Textrol aby zastąpić aby zastąpić materiał który został podniszczony wskutek działania
warunków atmosferycznych
• Miejsca które utrzymują dobry kolor nie wymagają aplikacji w celach konserwacyjnych
• Bardzo podniszczone miejsca mogą wymagać dwóch warstw Textrol (nałóż drugą warstwę jak tylko
pierwsza wsiąknie w drewno)
• Powierzchnie wystawione na mocne działanie promieni słonecznych i innych warunków
atmosferycznych będą się zużywać szybciej od innych. W takim wypadku wyczyść te powierzchnie za
pomocą NET-TROL i nałóż TEXTROL w wymaganej ilości, nachodząc na miejsca które mają dobry
kolor. Miejsca które utrzymują dobry kolor nie wymagają aplikacji w celach konserwacyjnych
• Czyścić narzędzia za pomocą benzyny lakowej w czasie gdy są nadal mokre. Jeżeli wyschną usunąć
produkt za pomocą środka do usuwania farb.
UWAGA: Jakiekolwiek szmaty, wata stalowa itp. zanurzone w Textrol mogą niespodziewanie zapalić się.
Szmaty, wata stalowa itp. muszą być zanurzone w wodzie po użyciu lub umieszczone w szczelnym,
metalowym pojemniku z wodą aby można je było utylizować.
• Pozostały Textrol powinien zostać przelany do mniejszego, szczelnego, metalowego lub szklanego
pojemnika i szczelnie zamknięty.
• Chronić przed zamrażaniem i wysokimi temperaturami
Trzymać z dala od dzieci. Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu ze skórą. W razie połknięcia nie
powodować wymiotów: niezwłocznie udać się do lekarza i pokazać etykietę produktu.

