Opis produktu

OLEOFLOOR NATURAL to wodny olej wzbogacony kombinacją olejów roślinnych z żywicami poliuretanowym
tak, aby zagwarantować wysoką odporność na ścieranie jednocześnie nadając powierzchni bogaty matowy
wygląd. Wzbogacając naturalny wygląd drewna OLEOFLOOR NATURAL zapewnia długotrwałą ochronę
jednocześnie odżywiając drewno.
OLEOFLOOR NATURAL zapewnia doskonałą ochronę w kuchni, łazience, na schodach, przedsionkach i wielu
innych pomieszczeniach. Produkt wykazuje doskonałą odporność na środki chemiczne i wodę. OLEOFLOOR
NATURAL jest jedynym wyborem wszędzie tam, gdzie szybka renowacja pomieszczenia jest wymagana.

Właściwości
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•

Olej wodny – Bezpieczny dla środowiska.
Nie żółknie. Posiada przyjemny zapach.
Odporny za wycieranie – Wzbogacony w oleje roślinne połączone z żywicami poliuretanowymi.
Formuła przeznaczona na wzmożony ruch pieszy – kuchnie i korytarze.
Naturalne, matowe wykończenie – Wzbogaca i zachowuje naturalny wygląd drewna.
Łatwy w aplikacji. Szybko schnie.
Doskonała penetracja. Odżywia drewno.
Doskonała odporność na środki chemiczne – również na bazie amoniaku.
Odpychający wodę. Doskonały do łazienek.
Nie wymaga polerowania i cyklinowania.
Łatwy w konserwacji.

Główne zastosowanie

•
•
•

Wszystkie rodzaje podłóg drewnianych – nowych i starych; schody, łuszczki.
Wszystkie gatunki drewna miękkiego i twardego (również egzotyczne)
Podłogi wcześniej zabezpieczone olejami wodnymi lub rozpuszczalnikowymi.

Dane techniczne

Wykończenie: Matowe
Żywica: Modyfikowana żywica poliuretanowa.
Rozpuszczalnik: Woda
Ciężar właściwy (w 20ºC): 1,028±0,05
Stan fizyczny: Pół-płynny
Zawartość substancji stałych: 28% ± 2
Temperatura zapłonu: Nie sklasyfikowany jako palny
Czas przydatności: 12 miesięcy (minimum) – w oryginalnym nieotwieranym pojemniku
Dostępne pojemności: 1L, 5L, 20L, 200L
Dostępne kolory: Natural Antique White Antique Grey
Temperatura nakładania: 10°C do 25°C
Czasy schnięcia: (20°C i 50% wilgotność)
* Pyłosuchość: 30 minut
*Normalne użytkowanie: 24 godziny
*Suchy na dotyk: 1-2 godziny
*Intensywne użytkowanie: 2 tygodnie
*Do kolejnej warstwy: 4-12 godzin *Pełne utwardzenie: 2 tygodnie
LZO: Limit UE dla tego rodzaju produktu to (Cat A/e) 140g/l (2010) – Ten produkt zawiera max. 10g/l.

Narzędzia do nakładania

Pędzel syntetyczny
Wałek syntetyczny
Aplikator podłogowy - syntetyczny

Dobre praktyki podczas aplikacji

Przygotowanie powierzchni










Zasłonić wszystko czego nie chcemy pokryć produktem.
Wynieść wszystkie meble.
Dokładnie wymieszać przed aplikacją. Nie potrząsać.
Stosować w czystej postaci. Nie rozcieńczać.
Nakładać na powierzchnie o zawartości wilgoci poniżej 15%.
Przy uprzednim zabezpieczaniu za pomocą PRIMAFLOOR®* nałożyć jedną warstwę.
Nie szlifować pomiędzy warstwami.
W każdym przypadku – stosować się do ogólnie przyjętych standardów.

Ogólne wskazówki:
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od jakichkolwiek zabrudzeń. OLEOFLOOR NATURAL może być
wyłącznie nakładany na nowe powierzchnie drewniane lub powierzchnie drewniane uprzednio

zabezpieczone
OLEOFLOOR
NATURAL
lub
innym
olejem
do
podłóg
drewnianych.
WSZYSTKIE INNE środki muszą zostać uprzednio usunięte.
Należy zawsze dokładnie odkurzyć powierzchnię za pomocą odkurzacza – szczególnie zwracając uwagę na
szczeliny. Zaleca się przeszlifować powierzchnię odpowiednim papierem ściernym. Pęknięcia o szerokości
2mm mogą zostać wypełnione za pomocą LIANFLOOR®*.
Nowe powierzchnie:
Odtłuścić powierzchnię za pomocą denaturatu, acetonu lub podobnego środka na bazie rozpuszczalników.
Przeszlifować powierzchnię.
Drewno impregnowane (olejowane – w dobrym stanie):
Dokładnie wyczyścić za pomocą SPACENETT®*. Powtórzyć w razie konieczności.
Dokładnie zeszlifować powierzchnię (granulacja 150-200).
Dokładnie odkurzyć za pomocą odkurzacza.
Drewno impregnowane (olejowane – w złym stanie):
Usunąć olej za pomocą CDKP®90*.
Jeżeli po usunięciu oleju za pomocą CDKP®90* powierzchnia jest w dobrym stanie – nie wymaga szlifowania
– zneutralizować za pomocą denaturatu, acetonu, benzyny lakowej lub podobnego produktu.
W razie konieczności zeszlifować i dokładnie wyczyścić.
Drewno impregnowane (farba, bejca, lakier):
Usunąć olej za pomocą CDKP®90*.
Jeżeli po usunięciu oleju za pomocą CDKP®90* powierzchnia jest w dobrym stanie – nie wymaga szlifowania
– zneutralizować za pomocą denaturatu, acetonu, benzyny lakowej lub podobnego produktu.
W razie konieczności zeszlifować i dokładnie wyczyścić.

Nakładanie








Nałożyć 1 lub 2 warstwy OLEOFLOOR NATURAL w zależności od rodzaju drewna, natężenia ruchu i
pożądanego efektu dekoracyjnego.
Nałożyć obfitą warstwę OLEOFLOOR NATURAL rozpoczynając naprzeciw drzwi (lub wyjścia).
Pracuj na sekcjach 2m x 2m zaczynając od brzegów.
Nałożyć drugą warstwę w razie konieczności.
Nie przekraczać 12 godzin pomiędzy pierwszą a drugą warstwą.
Zawsze zachowywać mokrą krawędź podczas nakładania.

Wydajność

15-20 m2 z litra na warstwę.
Wydajność faktyczna będzie się różnić w zależności od rodzaju powierzchni.

Czyszczenie i konserwacja
gotowej powierzchni

Czyszczenie:

Regularnie czyścić podłogę miotłą lub odkurzaczem.

Przez pierwsze 15 dni OLEOFLOOR NATURAL może być czyszczony WYŁĄCZNIE za pomocą
SOAPCLEAN®* i bardzo dobrze wyciśniętym mopem.

NIE CZYŚCIĆ powierzchni za pomocą SPACENETT®* - środek wyłącznie do konserwacji.

Standardowo można czyścić wodą z mydlinami – jednak zaleca się stosowanie SOAPCLEAN®* dla
utrzymania najlepszych efektów.
Konserwacja:
Całkowite odnowienie powierzchni:

Dokładnie wyczyścić powierzchnię za pomocą SPACENETT®*

Przeszlifować powierzchnię za pomocą papieru o gradacji 150.

Dokładnie odkurzyć za pomocą odkurzacza.

Nałożyć jedną warstwę OLEOFLOOR NATURAL na całą powierzchnię.
Miejscowe naprawy:
W zależności od stopnia zużycia można naprawiać powierzchnię miejscowo:

Wyczyścić dane miejsce dokładnie za pomocą SPACENETT®*

Przeszlifować powierzchnię za pomocą papieru o gradacji 150.

Dokładnie odkurzyć za pomocą odkurzacza.

Nałożyć OLEOFLOOR NATURAL w dane miejsce.

W bardzo uszkodzonych miejscach nałożyć drugą warstwę.

Miejsca o dobrym wyglądzie nie wymagają napraw.
Czyszczenie narzędzi: Woda z mydłem

Przechowywanie

Pozostały produkt przechowywać w metalowym pojemniku – szczelnie zamkniętym. Nie dopuszczać do
zamrożenia produktu.

Informacje ogólne

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia
dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje
przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji względem działania produktu. Z
uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że
produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność
wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich
informacji technicznych bez uprzedniego informowania.

Bezpieczeństwo

W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzymać z dala od dzieci.
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