YAGOLIE PARKIET
Numer

: 011

Data

: 14-02-2014

Wersja

: 1

Opis produktu

: Olej twardy do drewnianych podłóg wewnętrznych

Charakterystyka
produku

: Naturalny olej twardy do drewnianych podłóg wewnętrznych na bazie oleju lnianego z dużą zawartością części stałych

impregnuje powierzchnię drewna zabezpieczając ją przed wnikaniem plam oraz brudu, zapobiega jej wysuszaniu oraz
podkreśla naturalne piękno drewna. Parkiety, drewniane podłogi wewnętrzne wykończone olejem są wygodne w pielęgnacji i łatwe do regeneracji, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

stare i nowe podłogi wykonane z drewna









na europejskie i egzotyczne gatunki drewna
ożywia i trwale zabezpiecza
łatwa aplikacja
wygodna pielęgnacja powierzchni
aksamitna powierzchnia o hydrofobowych właściwościach
przyjazny dla środowiska
podkreśla naturalne piękno drewna

Właściwości

Sposoby aplikacji

Skład

: Na bazie naturalnego oleju lnianego

Kolor

: Bezbarwny

Gęstość w 20°C

: ok. 1,02 kg/l

Grubość warstwy

:

Czas schnięcia

: W temp. 20° C i wilg. RH 65%
pyłosuchy po ok. 8 godz.,
dotykowo po ok. 20 godzinach

Możliwość
nałożenia kolejnej
warstwy

: Po 24 godzinach

Połysk

: Półmat

Zawartość
stałych

suchy

: 20-25 m² z litra, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu
aplikacji

Aplikacja
Temperatura
aplikacji

: Nie aplikować poniżej 10° C i wilgotności
powyżej 85%

Środek czyszczący

: Benzyna ekstrakcyjna

Zalecenia bezpieczeństwa
Informacje dotczące bezpieczeństwa zawiera karta charakterystyki
produktu. Karta taka dostępna jest u dostawcy.
Dane techniczne tu zamieszczone zostały sporządzone na podstawie
aktualnej wiedzy. P.K.KOOPMANS LAKFABRIEKEN zachowuje prawo do
wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z tych danych.

Środki ostrożności
Ochrona skóry

:

używać odpowiednich rękawic
ochronnych

Ochrona twarzy

:

jeżeli zachodzi taka konieczność
używać okularów ochronnych

: blacha parkieciarska / wałek z mikrowłókien /
pędzel / szmatka bawełniana

Rozcieńczalnik

: Nie zaleca się rozcieńczania

Przygotowanie powierzchni

części : Ok. 70%

Wydajność

Aplikacja

Powierzchnie drewniane przeznaczone do pokrycia produktem powinny
być suche, odpowiednio wyszlifowane i odpylone. Maksymalna wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%. Przed użyciem produkt
należy dobrze wymieszać. Optymalne warunki aplikacji to temperatura
powietrza między 15o-25o C, wilgotność powietrza między 40-60%.
Minimalna temperatura użycia wynosi 10o C. Celem uzyskania wersji
koloryzowanej na powierzchni należy nałożyć w pierwszej kolejności
olej HOUTOLIE z gamy produktów Koopmans zgodnie z instrukcją podaną w karcie technicznej produktu. Produkt YAGOLIE nanosić cienko i
równomiernie przy użyciu blachy parkieciarskiej, wałka z mikrowłókien,
pędzla czy bawełnianej szmatki. Po około 15 minutach od nałożenia olej
należy wetrzeć czystą i suchą szmatką bądź padem (mechanicznie)
wykonując okrężne ruchy. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 24 godziny. Jeżeli po aplikacji pierwszej warstwy oleju powierzchnia jest szorstka w dotyku, należy ją lekko zmatowić papierem ściernym o granulacji
P-150-180 oraz odpylić. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć
drugą, cienką warstwę oleju a następnie ponownie spolerować powierzchnię jak poprzednio ręcznie bądź mechanicznie. Po 24 godzinach
od nałożenia drugiej warstwy zaleca się nałożenie na powierzchnie
pokryte produktem YAGOLIE wosku ochronnego z gamy produktów
Koopmans. Wosk należy rozprowadzić po powierzchni pędzlem lub
miękką szmatką a po 10 minutach spolerować padem lub bawełnianą
tkaniną. Podłogę tak pokrytą można użytkować po około 24 godzinach.
Całkowite utwardzanie produktów trwa od 7 do 14 dni, w tym czasie
zaleca się ostrożność w użytkowaniu. Powierzchnie pokryte produktem
YAGOLIE oraz woskiem ochronnym należy myć wodą, ewentualnie z
dodatkiem delikatnego detergentu przeznaczonego do mycia powierzchni zabezpieczonej olejem do drewna. Nie szorować, nie myć szczotką.
Podłogi drewniane, które wymagają renowacji a nie były zabezpieczone
uprzednio woskiem można przywrócić do optymalnego stanu po oczyszczeniu nakładając jedną warstwę oleju. W przypadku podłóg zabezpieczonych dodatkowo woskiem ochronnym podłogę należy uprzednio
przeszlifować, oczyścić a następnie nałożyć jedną warstwę oleju i jedną
warstwę wosku ochronnego.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym
bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o.
Podczas procesu schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację.
Uwaga: tkaniny oraz papier zabrudzone zawartością tego produktu przechowywać wyłącznie
w dobrze zamkniętym pojemniku, zalać wodą lub pozostawić
na zewnątrz do wysuszenia
ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia.

