
1/2

WOODEX Faolaj Aqua
Vizes faolaj

TÍPUS Vizes bázisú színezhető faolaj, amely mélyen beivódik a
fafelületbe.

HASZNÁLAT Elsősorban fenyő és egzotikus fából készült kerti bútorok
védelmére készült pl. teak, tölgy, mahagóni és egyéb keményfa
felületek. Használható még mólók, kerítések ,ajtók, lugasok
kezelésére is. A faolaj megakadályozza a vízgőz és pára
bekerülését a fába, véd a szennyeződésektől és repedésektől.
Nem megfelelő üvegházakhoz, istállókhoz és háziállatok egyéb
lakhelyének kezelésére.

MŰSZAKI ADATOK EU VOC határérték (kat A/h): 50 g/l 2007; 30 g/l 2010
A termék VOC tartalma: 10 g/l

Szárazanyag tartalom kb. 24% térfogategységenként

Kiadósság fűrészelt fa 8 m2/l
gyalult fa 12 m2/l

Sűrűség kb. 0,85 g/ml

Száradási idő érintés száraz 6 óra után
+23°C száraz 24 óra után

További felületkezelésre 24 óra után alkalmas. Az első
néhány napban ne tegyük ki mechanikai kopásnak.

Hígítás, Vízzel. Használat után a felszerelést vízzel mossuk el
szerszámtisztítás

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

Színek Színtelen, a Teknomix színezési rendszerben színezhető
Woodex, KuultoVisa, ValtiColor színkártyák alapján

Időjárás ellenállóság Az olyan felületek esetében, amik folyamatosan ki vannak
téve az időjárás ártalmainak, ha szükséges évente
frissítsük a felületet.

Kiszerelés 0,9L, 2,7L
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

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

penészeltávolító oldatot. Öblítsük le a felületet vízzel és
hagyjuk megszáradni. Használat előtt el kell távolítani a
régi festék és lakkrétegeket. Új fafelületeknél használjunk
egy réteg Woodex Nordica Aqua favédő lazúrt. Kezelés
előtt az egzotikus fából készült bútorokat tegyük ki az
időjárás hatásainak egy-két hétre.

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 még képes elnyelni az olajat. A
felesleges olajat 30 perc után töröljük le szivaccsal vagy
puha ruhával. A fa minőségétől függően 10-30% -ban
hígíthatjuk vízzel a még mélyebb beivódás érdekében.

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. Erős napsütésben és túl párás
időben kerüljük az alkalmazását.

Tárolás Fagyveszélyes. Minimum +5 °C tárolható.

Szavatossági idő 5 év

Gyártási idő Dobozokon feltüntetve.

Forgalmazási
engedély szám OKBI-VABO/1091/2008

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.
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