
Olej do Pielęgnacji Drewna Tekowego
- dla wszystkich rodzajów drewna twardego wewnątrz i na zewnątrz
- Impregnat wzmacniający kolor

Obszary zastosowania Przeznaczony do mebli ogrodowych i twardego drewna, które nie są lakierowane ani lazurowane. Stare
lakiery i lazury należy zeszlifować do nośnego drewna.

■

Odcień bezbarwny stosować tylko we wnętrzach lub zadaszonych obszarach zewnętrznych.■

Właściwości Działa hydrofobizująco■
Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna■
Chroni drewno przed wyschnięciem■
Warianty pigmentowane chronią drewno przed szarzeniem■
Intensywne kolory■
Łatwa obróbka■
Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki■

Sposób stosowania Nawilżone olejem tekstylia (np. szmatki, ścierki do czyszczenia, odzież robocza) mogą mieć skłonność do
samozapalenia, dlatego należy je zbierać i usuwać w ognioodpornych pojemnikach na odpady.
Przed pokryciem olejem meble powinny być wyczyszczone i całkowicie suche.
Nanosić równomiernie cienką warstwą za pomocą miękkiej szmatki lub pędzla
Po całkowitym wyschnięciu czynności powtórzyć jeszcze raz.
Schnięcie: Pyłosuchość po ok. 6 godz., możliwość przemalowania po ok. 24 godz.
Zapewnić dobrą wentylację
Przed użyciem dobrze wymieszać!
Po upływie 30 minut niewchłonięty materiał zdjąć za pomocą suchego pędzla lub ścierki.

Przechowywanie / trwałość Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym, suchym i zabezpieczonym
przed mrozem, okres przydatności do użycia min. 1 rok od daty zakupu

Wskazówka dotycząca
utylizacji

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /
międzynarodowymi.

Wskazówki bezpieczeństwa Chronić przed dziećmi. 
Podczas aplikacji natryskowej stosować filtr kombinowany A2/P2.
Podczas szlifowania stosować maskę P2.
Podczas stosowania i suszenia zapewnić odpowiednią wentylację.
Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.
W razie zanieczyszczenia oczu lub skóry dokładnie spłukać wodą.
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntu.
Narzędzia zaraz po użyciu umyć wodą z mydłem.
Do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania.
Płynne resztki produktu przekazać do punktu zbiórki starych lakierów.

Warunki bezpiecznego
stosowania / Identyfikacja
zagrożeń

Niebezpieczeństwo

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarzanależy pokazać pojemnik lub etykietę.■
P102 Chronić przed dziećmi.■
P103 Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich.■
P301+P310A W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.■
P331 NIE wywoływać wymiotów.■
P405 Przechowywać pod zamknięciem.■
P501A Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /
międzynarodowymi.

■

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.■

Warunki bezpiecznego
stosowania / Identyfikacja
zagrożeń

Instrukcja dotycząca
przygotowania
Numer produktu 8888
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