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WOODEX
faolaj

TÍPUS Olyan vegyszereket tartalmaz, ami lepergeti a vizet és véd
a penész ellen, korlátozza a faanyag repedezését.

HASZNÁLAT Nyomás impregnált fához, vagy olyan felülethez, amit
előzőleg impregnáló fa páccal kezeltek vagy teakfához,
tölgyfához, és mahagónihoz. Jellegzetes tárgyakhoz, mint
móló, kerti bútorok, rácsozatok. Védi a felületet száradás,
repedés, szennyeződés ellen. Az optimális védelem
elérése érdekében évente célszerű felújítani a felületet a
Woodex faolajjal. Nem megfelelő üvegházakhoz,
melegágyakhoz, háziállatok lakhelyéhez.

MŰSZAKI ADATOK EU VOC határérték (kat A/h): 750 g/l 2007; 750 g/l 2010
A termék VOC tartalma: 750 g/l

Szárazanyag tartalom kb. 30% térfogat egységenként

Kiadósság fűrészelt fa 5-10 m2/l
gyalult fa 10-15 m2/l

Sűrűség kb. 0,85 g/ml
Száradási idő érintés száraz 8 óra után
+23°C száraz 24 óra után

Hígítás, Ne hígítsuk. Használat után a felszerelést TEKNOSOLV
szerszámtisztítás 1621(Aromamentes lakkbenzin) oldószerrel azonnal

mossuk le.

Fénycsoport Felszívódik a fában, és nem képez látható réteget a
felületen.

Színek Színtelen

Időjárás ellenállóság Az olyan felületek esetében, amik folyamatosan ki vannak
téve az időjárás ártalmainak, célszerű a felületet évente
megvizsgálni

Kiszerelés 0,9L, 2,7L

Tűzveszélyesség Tűz és robbanásveszélyes: „B”

BIZTONSÁGTEHNIKAI JEGYZET
Ártalmas. Kevésbé tűzveszélyes.
Figyelem! Öngyulladás veszélye miatt, minden a termékből származó hulladék
anyagot össze kell gyűjteni és légmentesen külön tárolni. Nedvesítsük meg vízzel
vagy a hulladék anyagot égessük el. (Lásd a Biztonsági adatlap 7-es bekezdését.)
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület A kezelendő felületről távolítsuk el a piszkot, port és
előkészítés a penészt. Szükség esetén használjunk penészeltávolító

oldatot. Használat előtt el kell
távolítani a régi festék és lakkrétegeket.

Alkalmazás Használat előtt alaposan keverjük fel a faolajat.
Felhordhatjuk ecsettel vagy szórópisztollyal, bemerítés is
alkalmazható.

A fa minőségétől függően, addig kell alkalmazni a
kezelést, amíg a felület képes elnyelni még az olajat. A
felesleges olajat 30 perc után töröljük le.

Alkalmazási A kezelendő felületnek száraznak kell lennie. A felület és
feltételek olaj hőmérsékletének +10°C felett, a levegő relatív

nedvességtartalmának 80% alatt kell lennie az alkalmazás
és a száradás idején.

Szavatossági idő 5 év

Gyártási idő Dobozokon feltüntetve.

Forgalmazási
engedély szám OKBI-VABO/1091/2008

Tárolás Száraz, hűvös jól szellőző helyen

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató
jellegűek és függnek pl. a színtől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre
befolyással nem bírunk, ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk és garantáljuk, hogy a mi
minőségellenőrzésünknek megfelel. A használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért
felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó TEKNOS OY    Helsinki, Finnország
Forgalmazó PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1.     Telefon: +36-40/ 556-556

E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu


