Technický list

GORMOS voskový olej č. 267
N znamená
Bez pomerančového oleje.

LIVOS neutral Pro alergiky a jedince citlivé na chemikálie.

Oblast použití

Na málo namáhané dřevěné plochy v interiéru jako sochy nebo soustružené
předměty. Nevhodné pro kuchyňské linky, podlahy a schodiště.

Technické parametry

Bez přidaných ředidel, bez kobaltu, vytváří tenký film.
Splňuje podmínky DIN 53 160, je odolný proti potu a slinám.

Složení

Olej světlice barvířské, lněný olej – polymerizovaný lněný olej – ester přírodní
pryskyřice, glycerolester přírodní pryskyřice, včelí vosk, mikromletý vosk,
carnabový vosk a bezolovnatá vysoušecí činidla (Zr).

Odstíny

Čirý

Ředění

K okamžitému použití.

Způsob aplikace

Aplikace za tepla nebo za studena štětcem, nebo rozprašováním při teplotě nad
15 °C.

Vydatnost

Závisí na nasákavosti a typu dřeva:
Přibližně 15 ml/m2, tj. 1 litr stačí cca na 50 až 80 m2

Čištění

Nástroje čistěte ihned po použití ředidlem SVALOS č. 222 nebo čistidlem na
štětce LEVO č. 997.

Doba zrání

Při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %: první nátěr 12 až 24 hodin. Při vyšších
teplotách se doba zrání významně snižuje.

Měrná hmotnost

Přibližně 0,93 g/ml.

Bezpečnost

Vždy skladujte a následně likvidujte čisticí textilie, lešticí kotouče, houby apod.,
které jsou ještě vlhké nebo dokonce mírně nasáklé, ve vzduchotěsné kovové
nádobě nebo ve vodě, neboť existuje nebezpečí samovznícení způsobeného
obsahem rostlinného oleje.
Výrobek jako takový není samovznětlivý.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nakládání s odpadem

Podle právních předpisů platných v daném místě.

Balení

0,125 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l, 200 l.

Skladování

V chladnu a suchu. Doba trvanlivosti: viz obal. Pro skladování pečlivě uzavřete.
Zamezte přístupu vzduchu.
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GORMOS voskový olej č. 267
Příprava

Dřevo musí být suché, pevné, nasákavé, jemně smirkované (zrnitost 240 – 320)
čisté, prosté pryskyřice a prachu.
Lepidlo a jiná adhesiva musí být absolutně suché.

Aplikace

Za studena:
Nanášejte GORMOS voskový olej č. 267 ve vydatném množství bavlněným
balem, nechte vsakovat 1 – 12 hodin. Odstraňte přebytečný olej a leštěte dokud
není povrch suchý. Obrušte smirkovým papírem zrnitosti 600-1000 a znovu
vyleštěte bavlněným hadříkem.
Pro silnější kryvost aplikujte druhou vrstvu.
Za tepla:
Nanášejte GORMOS voskový olej č. 267 za teploty 60 °C rovnoměrně a šetrně.
Strojové leštění je nutné po 1 až 24 hodinách. Další vrstva může být nanesena
po 24 hodinách od poslední aplikace a přebroušení zrnitostí 600-1000.

Čištění

Povrch čistěte pomocí suché látky. Je možné čistit i na vlhko, nikoli na mokro,
pomocí pH-neutrálního čistidla TRENA č. 556 (smíchejte max. 10 ml s 10 l vody).
Nepoužívejte utěrky z mikrovlákna nebo obdobného materiálu.

Péče

Aplikujte další vrstvu GORMOS voskový olej č. 267 a po 20 minutách přebytečný
materiál odstraňte.

Důležitá upozornění

Jelikož GORMOS voskový olej č. 267 neobsahuje žádná ředidla, může se na
povrchu oleje vytvořit tenký škraloup. Ten odstraňte a olej před použitím pečlivě
promíchejte. Vždy proveďte zkušební aplikaci! Doba schnutí může být delší
v případě, že dřevo obsahuje kyselinu tříslovou nebo na předem ošetřeném,
mořeném povrchu.
GORMOS voskový olej č. 267 má vytvořit rovnoměrný pololesktý povrch, který
nesmí být lepivý, ale suchý na dotek. Pokud stále lepí, znovu povrch přeleštěte.

Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími odbornými
poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako pokyny. Nelze z něj
vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či velkoobchodního prodejce či výrobce.
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