Technický list

Olej na venkovní podlahy ALIS č. 579
Oblast použití

Na všechno exteriérové masivní dřevo jako teak, bangkirai, douglasovu jedli,
cedr. Vhodné na venkovní dřevěné podlahy.

Technické parametry

Po dvou nátěrech vytváří voděodolný a vodoodpudivý povrch odolný UV záření.
Obnovuje původní vzhled dřeva. Splňuje DIN 53 160, odolnost proti potu a
slinám. Certifikováno dle DIN EN 71, část 3., jako vhodné pro hračky.

Složení

V závislosti na odstínu: Lněný olej – polymerizovaný lněný olej – ester přírodní
pryskyřice, lněný olej, mikromletý vosk, oxid titaničitý, kyselina křemičitá,
pomerančová silice, minerální pigmenty, ricinový olej – polymerizovaný lněný
olej, lněný olej – dřevní olej – polymerizovaný lněný olej, dřevní olej,
dehydrovaný aminocukr, borovicová silice, sojový lecitin, křída, kaolín a
bezolovnatá vysoušecí činidla (Ca, Co, Zn, Zr).

Odstíny

022 zimostráz 048 kaštan*
072 dub
101 černá
748 břidlicově šedá
922 stříbrně šedá

212 světle šedá
554 oregonská pinie
794 šedá akácie

068 světlý teak
593 modřín
052 fernambuk

* Odpovídá odstínu mnoha exotických dřev.
Odstín barvy se může měnit v závislosti na drsnosti povrchu. Čím hrubší povrch,
tím tmavější odstín.
Způsob aplikace

Odstraňte případný škraloup a pečlivě promíchejte. Aplikujte dva nátěry štětcem
nebo válečkem ve směru let. Pracujte za suchého počasí, nízké vlhkosti a teplotě
nad 12 °C.

Vydatnost

Profilovaná terasová prkna:
1. vrstva: 1 litr stačí na cca 7 m2, tj. 140 ml/m2.
2. vrstva: 1 litr stačí na cca 35 m2, tj. 30 ml/m2.
Vydatnost může být až 3x vyšší pro hladké, hoblované povrchy.

Doba zrání

Doba zrání při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 % je od 5 do 8 hodin. Následné
nátěry lze aplikovat po 18 hod. Při vyšších teplotách uvažujte kratší doby zrání.

Čištění

Čistěte nástroje ihned po použití ředidlem SVALOS č. 222 nebo čistidlem na
štětce LEVO č. 997.

Měrná hmotnost

Přibližně 0,87 g/ml.

Bezpečnost

Při a po práci zajistěte dostatečnou ventilaci.
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.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře/, P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje limonen, soli kobaltu (2+). Může vyvolat alergickou reakci.

Balení

0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 30 l.

Nakládání s odpadem

Podle právních předpisů platných v daném místě.

Skladování

V chladnu a suchu. Datum použitelnosti viz štítek. Po použití pevně uzavřete
víčko.
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Olej na venkovní podlahy ALIS č. 579
Příprava

Povrch musí být suchý, pevný, nasákavý, čistý a prostý prachu. Řasy a houby
pečlivě odstraňte čistidlem GLOUROS č. 1806.

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte. Vždy proveďte zkušební aplikaci. Při koupi
probarveného oleje preferujte všechna balení ze stejné šarže. Odstraňte
případný škraloup. Otestujte přilnavost, tvoření kapek může znamenat vysoký
obsah vlhkosti ve dřevě.
Aplikujte ve směru let štětcem nebo válečkem při teplotě nad 10 °C. Následné
vrstvy proveďte do 4 týdnů.

Terasy

1. nátěr vydatně nanést a nechat plně vsáknout, 2 nátěr v tenší vrstvě a po 5 –
10 minutách (v závislosti na podmínkách) rozetřít ve směru let.

Okna

Vybrousit zrnitostí 80 a 120. První nátěr nanést štětcem nebo válečkem
v dostatečné vrstvě a nechat plně vsáknout, po 5 – 20 minutách rozetřít ve směru
let.
Mezibrus zrnitostí 240.
Následné nátěry proveďte v tenké vrstvě a v závislosti na nasákavosti dřeva
setřete přebytečný olej po 5 – 10 minutách. Po druhém nátěru by se měla vytvořit
tenká vrstva.
Spoje nových oken očistěte ihned po aplikaci 1. vrstvy a víc již nepřetírejte.
Nepřetírejte silikon, silikonujte až po úplném vyzrání oleje.

Fasády

Nátěr nanést v dostatečné vrstvě a nechat plně vsáknout, po 5 – 20 minutách
rozetřít ve směru let. Následné vrstvy viz. Okna

Čištění

Čistěte pomocí vodního roztoku přírodního čistidla na obklad a zdivo GLOUROS
č. 1806 alespoň jeden krát ročně.

Péče

Když je povrch matný nebo jsou na něm vidět škrábance přetřete jedním
nátěrem.

Důležitá upozornění

Vždy proveďte zkušební aplikaci na nenápadném místě abyste zkonrolovali
kompatibilitu se stávájícím nátěrem a stavem povrchu.
Povrchy vystavené silné povětrnosti (terasy, ploty) natírejte pouze pokud je
dřevo úplně suché. Teak a bangkirai uvolňují vlhkost velice pomalu a je nutné je
natírat pouze při dlouhodobě suchém počasí.
Při odkapávání nebo tvoření bublin může být příčinou nepřilnavost k povrchu
(např. že byl povrch příliš jemně vybroušen). Vyřešíte přebroušením hrubším
zrnem.

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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