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Informace o produktu

CC-Olejová pasta
1. Popis
Olejová pasta je přirozeně tvrdnoucí olej pro první ošetření a následné oživování
oxidačně a UV-olejovaných dřevěných a korkových povrchů.
2. Oblasti použití
Oxidačně a UV-olejované dřevěné a korkové povrchy.
Oxidačně olejovaným povrchům z výroby bude dodána dodatečná ochrana spojů a spár.
3. Použití
Olejovou pastu zapracujte pomocí ručního rotačního stroje CC-Floor Boy. Na malých
plochách může být zapracování provedeno ručně.
Příprava povrchu: Dřevo musí být čisté, bez mastnot a suché. Předčištění pomocí CCIntenzivního čističe na dřevo a korek odstraní nečistoty a zbytky ošetřovacích prostředků
a postará se o rovnoměrnou přilnavost. Olejová pasta je produkt připravený k přímému
použití. Teplota při zpracování min. 18°C.
Zpracování: Olejovou pastu nanést přímo z tuby na dřevo a pomocí padu rovnoměrně
tence rozdělit na povrch. Filcovým padem nebo bavlněným hadříkem povrch bezezbytku
rozleštit do sucha. Na povrchu nesmí zůstat žádný zbytkový olejový film.
Konečná úprava: Strojem rozleštěné povrchy mohou být po několika hodinách
používány, po ručním leštění zpravidla až druhý den. Místa, kde je nutné procházet
mohou být 1. den navolno zakryta hadry nebo vlnitým kartonem. Ošetřený povrch 2 dny
nevytírat navlhko a chránit před vlhkostí.
4. Technické údaje
Spotřeba:

5-10 g/m2 = 1 tuba vystačí na 25-50 m2. Nářadí čistit ředidlem. Schnutí 48
hodin při teplotě 20°C.

Obsah látek: Dřevný olej, lněný olej, odaromatizovaný terpentin, bezolovanaté sušící
látky.
VOC (2010): Hraniční hodnota: 700 g/l. Obsahuje max. 316 g/l VOC
CC-Olejovou pastu skladujte uzavřenou v originální nádobě v chladu a suchu.
Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení
nebo popraskání kůže.Zamezte styku s kůží. Nevylévejte do kanalizace.
Nebezpečí samovznícení: Hadříky nebo pady, brusný prach apod., které obsahují zbytky
Olejové pasty, se mohou samovznítit. Proto je nutné je polít vodou nebo uzavřít do těsné
nádoby a zlikvidovat. Vyprázdněné obaly a zbytky produktů zlikvidovat podle místních
předpisů.
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5. Balení
250 ml – tuba

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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