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Informace o produktu

CC-Bangkirai olej
1. Popis
Speciální olej na bázi rostlinných olejů pro použití ve venkovním prostředí. Díky velmi
dobré nasávací schopnosti je dřevo konzervováno, póry ovšem zůstávají otevřené a mají
možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna. Protiskluzná
hodnota R 10. Protiskluzný účinek testován ve zkušebním ústavu Institut für Wand- und
Bodenbeläge, Säurefliesner-Vereinigung e.V. podle směrnice BGR 181 a DIN 51130.

2. Oblasti použití
Pro impregnaci dřevěných teras ze všech druhů dřevin. Je vhodný také pro ošetření
zahradního nábytku a jiných dílů ze dřeva ve venkovním prostředí.

3. Použití
Použití je možné při venkovní teplotě minimálně 10°C. Impregnované dřevo musí být
čisté a suché. Staré nátěry v případě nutnosti nejprve odbrousit. Poslední broušení
provést zrnitostí 120.
Příprava podkladu: Olej rovnoměrně nanést ve směru kresby dřeva olejovacím
válečkem, štětcem nebo hadrem, který nepouští vlákna. Po asi 30 minutách působení
přebytečný olej ještě jednou důkladně rozetřít popř. setřít štětcem nebo hadrem. Dřevo
po zaschnutí přes noc znovu naolejovat olejovacím válečkem, štětcem nebo hadrem,
který nepouští vlákna. Přitom tak dlouho pracovat mokré do mokrého, až je dřevo úplně
nasyceno. Přebytečný olej důkladně odsát.
Doba schnutí: 12 hodin (při dobrém větrání).
Spotřeba: Měkké dřevo: 200-250 ml/m2; Tvrdé dřevo: 100-120 ml/m2

4. Technické údaje
Obsah látek: modifikované oleje, desaromatizovaný lakový benzin, bezolovnatá sušidla.
Ředidlo:

Neředit ředidlem. Produkt je přímo připravený k použití.

Giscode:

Ö 60 (Kód produktu pro produkt povrchové úpravy)

Skladování:
Transport:

+5°C až +25°C, při skladování je stabilní 36 měsíců
žádný nebezpečný náklad podle ADR.
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Hadříky a pady, které obsahují zbytky produktu CC-Bangkirai olej, se mohou při schnutí v
případě nahromadění tepla samovznítit. Proto je nutné je sušit samostatně a rozprostřené
a teprve po zaschnutí vyhodit.
CC-Bangkirai olej skladujte uzavřený v originální nádobě v chladu a suchu. Uchovávejte
uzamčený a mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace.

5. Balení
750 ml - dóza
2,5 l
- kbelík

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle
nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi
doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá
vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů
jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování
doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.
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