OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
OLEJ TEKOWY Smatoxyl to specjalny modyfikowany olej połączony z woskiem hydrofobowym, stosowany do konserwacji i odświeżania twardych gatunków drewna, takich jak: TEK, mahoń,
drewno tropikalne z rodzaju Chlorophora i innych gatunków
drewna egzotycznego. Zastępuje ubytki naturalnych olejów w
twardym drewnie powstałe na skutek wietrzenia i chroni przed
działaniem wody, promieni słonecznych, soli, zabrudzeń i tłuszczów. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Idealny
do mebli ogrodowych i tarasów z twardego drewna. Świetnie
nadaje się do nakładania za pomocą pędzla, doskonałe właściwości poziomowania. Wnika w głąb powierzchni, nie tworząc
warstwy. Produkt nie zawiera biocydów.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SMALTOXYL
TEAK OIL

Ciężar właściwy

0,80-0,82 kg/l.

Zdolność krycia

15-17 m²/l na warstwę, dla
dobrze zagruntowanej powierzchni.

Rozcieńczanie

OLEJ OCHRONNY DO DREWNA
TEKOWEGO I TWARDEGO

Schnięcie

Gotowy do użycia .
Dotykowo sucha w 3-4 godziny.
6-8 godzin od aplikacji lub utwardzenia

Zdolność krycia: 15-17 m²/l
na warstwę, dla dobrze zagruntowanej
powierzchni

Możliwość nakładania
kolejpierwszej warstwy. Czasy mogą ulec wynych warstw:
dłużeniu w zimnych i mokrych warunkach
pogodowych.

Klasa LZO

Schnięcie: Dotykowo suchy w
3-4 godziny.

"Wewnętrzne i zewnętrzne bejce o minimalnej grubości." Typ SB. Limit LZO=700g/l.
Maks. LZO produktu gotowego do użycia =
550 g/l. Spełnia wymagania przepisów WE po
2011 roku. LZO: lotne związki organiczne o
temperaturze wrzenia < 250°C.

Odcienie kolorów Przezroczysty-Bezbarwny
Rozcieńczenie: Gotowy do
użycia

Czas nakładania kolejnej
powłoki: 6-8 godzin

Opakowanie: 750ml, 2,5 l
Aplikacja: Pędzel, ścierka
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Oczyścić powierzchnię z kurzu, oleju, resztek lakierów itp. Dobrze
przeszlifować papierem ściernym i usunąć kurz.
APLIKACJA
Dobrze wymieszać przed użyciem. Nałożyć 1-2 warstwy Smaltoxyl
TEAK OIL. W przypadku niekonserwowanego drewna nałożyć więcej
niż jedną powłokę. Usunąć nadmiar materiału po pięciu minutach
od aplikacji. Dla zapewnienia najlepszej konserwacji twardego
drewna należy nakładać produkt raz w roku.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je
w puszce lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi
do puszki, po czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem Smaltolux WHITE SPIRIT, wodą i mydłem.
WARUNKI APLIKACJI
Temperatura 8-35°C i wilgotność względna poniżej 85%. Niekorzystne warunki powodują opóźnienie schnięcia i uzyskanie odpowiedniej twardości.
PRZECHOWYWANIE
Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Chronić przed zamarzaniem i ekspozycją na światło słoneczne.
ZNAKOWANIE
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z kartą charakterystyki (MSDS) produktu.
BEZPIECZEŃSTWO
Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają
z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO
9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt
nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie instrukcjami użytkowania.

Przedstawiciel w Polsce
www.matchembud.com.pl
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