
Karta katalogowa

Natural Wood Floor Oil
Flügger Natural Wood to produkty do pielęgnacji i konserwacji naturalnego
drewna w pomieszczeniach. Odświeżają i chronią, zachowując widoczną
strukturę drewna i słoje.

Właściwości produktu
Natural Wood Floor Oil podkreśla strukturę drewna tworząc matowy
wygląd powierzchni. Podłoga nie wchłania brudu i wody, jest prosta w
utrzymaniu, można wykonywać miejscowe naprawy. Natural Wood Floor
Oil, White, białym zapewnia białawy "zmyty" wygląd podłóg.

Specjalny olej do drewnianych podłog

Podkreśla strukturę drewna

Mat

Zastosowanie

Odpowiedni do każdego rodzaju drewna nowego lub cyklinowanego, rownież ługowanego oraz do renowacji olejowanych
podłog.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne, nadające się do malowania bez pozostałości lakieru czy farby. 

Przygotowanie podłoża

Niezwiązaną z podłożem farbę lub lakierobejcę oraz zbutwiałe drewno zeszlifować i oczyścić powierzchnię.
Zanieczyszczenia, brud, tłuszcz i luźny pył zmyć preparatem Natural Wood Cleaner. 
Powierzchnie niejednolite wyrównać przez zeszlifowanie. 
Zawsze należy wykonać próbne nałożenie produktu w celu skontrolowania przyczepności i efektu końcowego.

Aplikacja

Nakładanie ręczne (poniżej 15 m2): 
nałożyć pędzlem lub wałkiem nadmiar oleju na 3-5 m2. 
Pozostawić na ok. 15 min.; ewentualny niedobor oleju uzupełnić. 
Niewsiąknięty olej zgarnąć na kolejną powierzchnię.
Wycierać podłogę szmatą bawełnianą do jednolitego
wyglądu i połysku. Powtarzać na całej powierzchni podłogi.

Nakładanie mechaniczne (powyżej 15 m2): 
nałożyć pędzlem lub wałkiem nadmiar oleju na 10 m2. 
Pozostawić na 5-15 min. 
Wcierać olej polerką, uzupełniając olejem miejsca bardziej chłonne. 
Powtarzać czynności na całej powierzchni. 
Na koniec całą podłogę polerować maszyną do jednolitego wyglądu i połysku.

Oczekiwany rezultat

Powierzchnia jednolitego nasycony wyglądu i połysku.
Zmywać i odświeżać Flügger Floor Soap eller Soap Oil. 
Do renowacji stosować Floor Oil rozcieńczony benzyną lakową, aby lepiej wnikał w olejowane drewno.



Typ produktu Olej do drewna

Gęstość (kg/l) 0.89

Zawartosc części stałych wagowo 57

Zawartosc części stałych objętościowo 53

Wydajność (m²/ltr.) 10

Minimalna temperatura  podczas aplikacji i wysychania/ wiązania Min. +15°C 

Wilgotność atmosferyczna Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.

Następne malowanie Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF) (Godziny) 24

Całkowite utwardzenie (Dni) 28

Rozcieńczanie Nie rozcieńczać

Mycie narzędzi itp. Czyszczenia pędzli

Uwaga!

Tkaniny zanieczyszczone preparatem mogą ulec zapaleniu. 
Po użyciu powinny być nasączone wodą lub zniszczone.

Informacje o środowisku

Przed myciem narzędzi czyszczenia pędzli usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji;
pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie
zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne
oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna: Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.
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