6.6 Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

DUROSTICK TEAK OIL

Φυσικό λάδι συντήρησης & προστασίας ξύλου με κερί
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Φυσικό λάδι που περιέχει κερί, φυτικές και συνθετικές ρητίνες και UV φίλτρα. Η περιοδική του χρήση συντηρεί,
φρεσκάρει και προσφέρει μοναδική
ζωντάνια και λάμψη, αναδεικνύοντας
τη φυσική όψη του ξύλου και αναβαθμίζοντας την αισθητική του.
Προστατεύει τα ξύλα από την υγρασία,
την αλμύρα και τον ήλιο. Είναι άχρωμο,
επιτρέπει στο ξύλο να ‘αναπνέει’ και
δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Ελαιώδες υγρό - Ημιδιάφανο

Ειδικό βάρος

0,80±0,05kg/lt

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +5°C έως +35°C

Οσμή

Eλαφριά, γίνεται άοσμο όταν στεγνώσει

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το
συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/στ: «Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης προϊόντα
χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου », Τύπος Δ): 700 gr/lt (2010). Το έτοιμο
προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 560 gr/lt Π.Ο.Ε..

Το ΤΕΑΚ ΟΙL είναι κατάλληλο για την
αποτελεσματική συντήρηση ξύλινων
επίπλων κήπου (εικ. 2) και βεράντας,
ξύλινων καταστρωμάτων σκαφών (εικ.
1) καθώς και των βρεχόμενων σημείων τους από τη θάλασσα.
Εφαρμόζεται σε σκληρά κυρίως ξύλα
όπως teak, μαόνι, ιρόκο, αλλά και κάθε γυμνό ξύλο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

1lt/10-13m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα
του ξύλου.
εικ. 1

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε
καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο
έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

390

Xαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Xαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt

2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση ανακινούμε καλά
το ΤΕΑΚ ΟΙL και αφού διαπιστώσουμε ότι τα ξύλα είναι στεγνά, εφαρμόζουμε σε μία έως δύο επιστρώσεις με
πινέλο, χωρίς αραίωση και με διαφορά 5-8 ωρών μεταξύ τους, ή εφόσον
έχει επέλθει σκλήρυνση της πρώτης
στρώσης. 5-10 λεπτά μετά από κάθε
στρώση, με στεγνό πανί, σκουπίζουμε
το επιπλέον υλικό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τα εργαλεία καθαρίζονται με ΤΗΙΝΝΕR 101 της
1. Προετοιμασία επιφάνειας
DUROSTICK ή με white spirit, αμέσως
Αφαιρούμε παλιά υπολείμματα με μετά τη χρήση τους.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

γυαλόχαρτο Νο80. Στη συνέχεια, λειαίνουμε με ψιλό γυαλόχαρτο και απομακρύνουμε επιμελώς τη σκόνη. Αν τα
ξύλα μας είναι λερωμένα από λάδια,
άλατα, γκρίζα ή μαύρα στίγματα, συνιστάται να προηγηθεί καθαρισμός τους
με WOOD CLEANER της DUROSTICK,
να τα ξεπλύνουμε με άφθονο νερό και
να τα αφήσουμε να στεγνώσουν. Απομακρύνει όλους τους ‘ενοχλητικούς’
συσσωρευμένους λεκέδες και επαναφέρει στα ξύλα το φυσικό τους χρώμα.

εικ. 2

