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Informace o produktu
CC-Premium-ošetřovací olej
1. Popis
Rychleschnoucí ošetřovací olej na bázi olejem modifikovaných alkydových pryskyřic
a přírodních olejů a vosků pro doolejovávání olejovaných parket. Oživuje matné,
poškozené a intenzivně vyčištěné olejované povrchy. Zdůrazňuje kresbu dřeva. Dobrá
nasávací schopnost, hedvábně matná optika.
2. Oblasti použití
Vhodný pro naolejované parkety a dřevěné podlahy a také pro naolejované korkové
podlahy a OSB desky. Dbejte pokynů ve speciálním návodu na ošetřování podlahoviny.
3. Použití
Podlaha musí být čistá, úplně suchá, bez prachu a mastnot. Teplota při zpracování a
teplota v místnosti 18-25°C.
CC-Premium-ošetřovací olej před použitím důkladně promíchat nebo protřepat, popř.
nejprve odstranit škraloup z povrchu. Ošetřovací olej naneste na povrch stejnoměrně
savým hadříkem, který nepouští vlákna, a olejový film ihned důkladně a úplně rozleštěte
bílým padem. Pad podložte pod ruční držák CC-Padmeister nebo pod jednokotoučový
rotační stroj CC-SRP 1. Eventuelní přebytečný olej bezprostředně poté odsajte savým
hadrem. Povrch musí vypadat po vyleštění stejnoměrně hedvábně matně. Po zaschnutí
(min. 12 hodin) je podlaha opět pochůzná. K úplnému vytvrdnutí dojde po 7-10 dnech, v
závislosti na naneseném množství.
Skvrny a lehké škrábance před dolejováním popř. nejprve opatrně odstraňte jemným
brusným papírem a odbroušená místa důkladně zahlaďte bílým padem. Před celoplošným
doolejováváním plochy proveďte nejprve intenzivní čištění CC-Intenzivním čističem na
dřevo a korek.
Upozornění: Před použitím na exotických, barevných nebo neznámých dřevinách
vyzkoušejte vhodnost použití podle návodu na zkušební ploše (min 1 m2) a
kontaktujte naše technické poradenství. U dřevin s vysokým obsahem
pryskyřic může dojít k rozpuštění a vytečení pryskyřice, což může popř. vést
k prodloužení doby schnutí nebo nerovnoměrnostem na povrchu.
Odpovídající prodloužení doby schnutí platí také při vysoké relativní vlhkosti
vzduchu nebo nižší teplotě v místnosti a při zpracování.
Při nanášení a schnutí se postarejte o důkladné větrání prostoru, ale
vyvarujte se průvanu a silnému slunečnímu záření a plochu chraňte před
prachem. Podlahové topení zavčas vypněte.
Po důkladném vytvrdnutí oleje používat pro čištění a ošetřování dolejované
podlahy CC-Mýdlo na dřevo nebo CC-Péči o voskované povrchy.
Spotřeba:

10-20 g/m², podle savosti povrchu

Infolist-12.10 CC-Premium-ošetřovací olej

Strana 1 / 2

4. Technické údaje
pH-hodnota:
Obsah látek:

nelze určit, formulace na bázi rozpouštědel
přírodní oleje a vosky, alkydové pryskyřice, uhlovodíky, bezolovnaté
sušící látky.

Giscode:
Ö 60 (Kód produktu pro prostředek na povrchovou úpravu)
Doba použitelnosti: 12 měsíců
CC-Premium-ošetřovací olej podléhá směnici o nebezpečných chemických látkách a je
označen upozorněním “Hořlavý”. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechujte výpary.
Hadříky nebo pady, které obsahují zbytky CC-Premium-ošetřovacího oleje, se mohou
v případě nahromadění tepla samovznítit. Nechávejte je proto schnout rozprostřené a
vyhazujte až po úplném zaschnutí.
CC-Premium-ošetřovací olej skladujte uzavřený v originální nádobě v suchu a chladu.
Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace.
5. Balení
1 l - dóza

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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