Údajový list

ROKO OCHRANNÝ OLEJ
BEZ VOSKU
RK 217
Charakteristika:
Směs uretanizovaných syntetických olejů, přírodních lněných, terpentýnových a levandulových olejů a bezaromátových rozpouštědel.
Doporučené použití:
Roko ochranný olej bez vosku je vynikající ochranou pro zahradní nábytek, terasy a jiné dřevěné výrobky. Propůjčuje dřevině její přirozený
vzhled a vyživuje ji. Zároveň vytváří na povrchu dřeva ochranný film proti vodě a účinkům povětrnosti, je vhodný pro všechny druhy dřeva,
zvláště exotické dřeviny a akát. Roko ochranný olej bez vosku nezapáchá a má olejovitou konzistenci. Je UV stabilizovaný a tímto omezuje
šednutí natřených ploch.
Oblast použití:
K ochraně domácích a exotických dřevin, na nové i renovované nátěry oken, okenních rámů, dveří, obložení fasád, balkónů, plotů,
zahradních domků, zahradních nábytků a další.
Technická data:
Vlastnosti zaschlého filmu:
Barevný odstín
Vlastnosti mokré barvy:
Dodávaná viskozita
Hustota
Objemová sušina
TOC
VOC
Vydatnost
Bod vzplanutí
Technika nanášení
Skladování
Skladovatelnost

bezbarvý
thixotropní (F4/20°C dle ČSN 673013)
0,84 g/cm3
45 %
464 gC/1kg
549 g/kg
nezředěný 1 litr oleje vystačí asi na 6 – 10 m2, podle savosti dřeva
62 °C
natírání
dobře uzavřená, v chladnu a suchu
skladovat ne pod + 5°C a ne nad + 25°C
12 měsíců v uzavřeném originálním obalu

Předchozí úprava:
Dřevo musí být před natíráním bez mastnot, prachu, nečistot a zbytků pryskyřice.
Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva vyšší než 18 %. Přebytky oleje se mohou osušit houbičkou nebo hadrem po 10-20 minutách.
Nepoužívejte při teplotách pod 5°C nebo při relativní vlhkosti vyšší než 80 %. Po aplikaci nechte dřevo min 5 hodin vysychat. Roko
ochranný olej bez vosku vytvoří na povrchu dřeva hydrofobní ochranný mikrofilm, ale při tom dřevo dokonale napenetruje a napustí směsí
olejů. Před novým renovačním nátěrem je třeba zbývající starý olej lehce zbrousit brusnou houbičkou a teprve poté aplikovat novou vrstvu
oleje. Nepoužívejte hrubý brusný papír, drátěnku apod., povrch dřeva by se mohl poškodit.
Zpracování:
Před aplikací stačí zavřenou plechovku lehce v rukou protřepat. Nanáší se štětcem neředěný.
Čištění:
Čištění pracovních přístrojů univerzálním ředidlem Rokoředidlo Natur, které neobsahuje aromáty ( lze nahradit C 6000 ).
Upozornění:
Z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro
zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka.
Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky.
Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.
Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.
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