NATURHAUS Hartöl olja
Produktinformation:

Innehåll
Tillvägagångssätt

NATURHAUS Hartöl olja är en grund för träytor inomhus med mycket
slitage (t ex trappor, golv, arbetsbord, matbord, möbler). Beroende på
arbetsmetod kan ytan göras sidenmatt eller sidenglänsande. Träet blir
endast lätt mörkare och när det åldras lite gyllene. Därför kan produkten
också användas till ljusa träslag (t ex bok och lönn). NATURHAUS Hartöl
bygger en yta på träet och gör det vattenavvisande.
Kokt linolja, kinesisk träolja, naturhartser, destillerat citrusskalsolja,
Bentonit, liten andel av blyfria torkmedel (Co-, Zr-, Ca-Fettsyror med
<0,1% Cobaltfettsyra)
Grundning för en sidenmatt yta
Applicera oförtunnad NATURHAUS Hartöl med pensel, sprututrustning,
roller eller spatel. Starkt absorberande träslag (t ex bok) och golv i
utrymmen med mycket slitage ska grundas med NATURHAUS Hartöl
Spezial. Efter 5-15 minuter ska ytan våtslipas med golvslipmaskin (grön
eller brun pad), en excenterslipmaskin med slipduk eller med
Edruflexborste korn 220.
Grundning för en sidenglänsande yta
Applicera oförtunnad NATURHAUS Hartöl med pensel, sprututrustning
eller roller. NATURHAUS Förtunning kan användas för att korrigera
viskositeten, höj i så fall appliceringsmängden. Tack vare produktens
”byggande” egenskaper bildas efter den andra påstrykningen en sluten,
sidenglänsande yta. Var noga med att följa torktiderna för varje applicering
och mellanslipa med en golvslipmaskin med grön pad eller
excenterslipmaskin korn 220.

Träfuktigheten får inte överstiga 12 %. Rengör arbetsredskap med
förtunning. Gör först ett prov innan applicering på nya underlag.
Regelbunden skötsel och underhåll är användarens ansvar.
NATURHAUS Hartwachs, NATURHAUS Hårdvaxolja
Efterbehandling
Ca 8 timmar eller över natt (20ºC, 65 % RF)
Torktid
Densitet ca 0,90 g/ml, viskositet ca 18 s (DIN 53211, utlopp 4 mm)
Fysikaliska Data
30-50m²/l (motsvarar 20-30 g/m²) till våtslipning för en sidenmatt yta
Åtgång
15-25m²/l (motsvarar 40-70 g/m²) för ytbyggnad för en sidenglänsande yta.
Dessa mängder kan variera beroende på underlag och appliceringssätt.
Kallt, torrt och frostfritt i stängd originalförpackning: flera år
Hållbarhet
Miljöfarligt, Irriterande, Brandfarligt, Kan ge allergi vid hudkontakt. Giftig
Märkning
för vattenorganismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
På grund av risk för självantändning ska använda trasor torka utbredda
Säkerhets- och
på ett ställe med god ventilation, eller förvaras i plastbehållare fylld med
avfallsanvisningar
vatten under minst 3 dagar. Trasor med torkade rester kan lämnas med
hushållsavfallet. Sörj för god ventilation under arbetets gång och under
torktiden, antändningskällor hålles borta. Rökning förbjuden! Använd ej i
anslutning till sprututrustning eller torkanläggning vid lackering.
Fullständigt tömda behållare lämnas till återvinning. Beakta information i
Säkerhetsdatablad. Använd lämpliga skyddshandskar. Förvaras utom
räckhåll för barn. Vid förtäring, kontakta genast läkare och visa
förpackningen eller etiketten.
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