NaturExpert
Terrassenöl

____________________________________
Technické informace
Charakteristika: Hedvábně matná, transparentní ochrana dřeva na bázi obnovitelných surovin,
obzvláště vhodná pro užití v exteriéru. NaturExpert Terrassenöl obsahuje
vybrané UV-absorbéry, které zpomalují šednutí dřeva. Díky vynikající
schopnosti pronikat hluboko do dřeva vytváří NaturExpert Terrassenöl velmi
vodoodpudivý povrch, odolný vůči povětrnostním vlivům, který nezaplňuje
dřevní póry, je prodyšný a odvádí ze dřeva vlhkost, efektivně snižuje bobtnání i
smršťování dřeva vlivem působení vlhkosti. Svou schopností účinně snižovat
působení vlhkosti na ošetřené dřevo brání vzniku zamodrání a plísní.
Produkt neobsahuje kobalt, aromáty ani biocidy.
Oblast použití:

NaturExpert Terrassenöl se používá k impregnaci, obnovení vzhledu a údržbě
dřeva v exteriéru. Zvlášť vhodný je na ošetření dřevěných teras, zahradního
nábytku, zahradních parket, okenic, balkónů, plotů a obecně vzato k realizaci
ochranných vrstev dřeva.
NaturExpert Terrassenöl zdůrazňuje a zachovává přírodní odstín i strukturu
dřeva.

Substráty:

Ošetřovaný substrát musí být suchý, čistý, zdravý, bez brusného prachu,
mastnot, pryskyřic a dalších uvolňujících se zbytků. Před aplikací oleje
odstraňte uvolňující se staré nátěry broušením zrnitostí ne jemnější než P180.
Vlhkost dřeva nesmí překročit 20%.
Důležité: V případě že neznáte původ ani druh použitého starého nátěru
proveďte vždy zkušební test !

Tužidlo:

NaturExpert Öl-Härter
Natužením oleje dosáhneme vyšší mechanické a chemické odolnosti povrchové
úpravy.

Směšovací poměr: 10 dílů terasového oleje : 1 dílu tužidla
Životnost natužené směsi je max. 6 hodin při 20 oC a RVV 65%.
Pozor! Při zvýšení teploty materiálů nebo pracovního prostředí se životnost
směsi podstatně zkrátí.
Zpracování:

NaturExpert Terrassenöl se nanáší štětcem při teplotě prostředí ne nižší 5 oC !
Aplikace se nesmí provádět na slunci! Olej se nanáší v dostatečném množství
(povrch dřeva musí být „mokrý“), načež po cca 10-20 minutách (v závislosti na
teplotě a vlhkosti prostředí) se nevsáknuté přebytky setřou bavlněným
hadříkem.
Důležité: Nevsáknuté zbytky oleje musí být z povrchu dřeva spolehlivě
odstraněny aby se předešlo tvorbě lesklých či lepkavých míst na olejované
ploše. Při prvním použití oleje jakož i k dosažení vysoké UV-ochrany jsou 2
nátěry nutné (v případě ošetřování zvlášť suchého a/nebo porézního dřeva 3
nátěry). V případě renovace je zpravidla 1 nátěr postačující. Po provedení 1.
nátěru se povrch dřeva ponechá 8-12 hodin schnout a teprve potom se provede
nátěr druhý. Hotový a suchý, olejovaný povrch je možné vyleštit vhodným
leštícím náčiním např. kartáčem, fládrovací bruskou nebo Pad kotoučem.
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Renovační nátěr olejem NaturExpert Terrassenöl se v závislosti na vlivu
počasí provádí s odstupem 2-3 let od posledního ošetření. V takovém případě
se povrch dřeva očistí a 1x natře tímto olejem. V případě trvalejšího působení
nepříznivého počasí a jedná-li se o vodorovné plochy, ze kterých voda nemůže
odtékat, je nutno obvykle počítat s mnohem kratšími renovačními intervaly.
Ředidlo:

NaturExpert Terrassenöl je připraven k použití a neměl by se ředit.

Vydatnost:

Aplikační množství: 80 – 100 g/m2
10-12 m2/ litr na vrstvu v závislosti na nasákavosti dřeva a způsobu zpracování.

Doba schnutí:

Při 20 oC / max. 65% RV (v závislosti na aplikačním množství).
- přetíratelný po 8 – 12 hodinách
- zcela proschlý po 12 hodinách

Další údaje:

Sušina: 33,7 %

Další vrstva:
Čištění nářadí:

Hustota: 0,846 g/cm3

Viskozita: 20 sec (20 oC)

NaturExpert Terrassenöl
Použité nářadí čistěte lakovým ředidlem Lackverdünner 83586.

Skladovatelnost: V uzavřených
originálních
nádobách
je
NaturExpert
Terrassenöl
skladovatelný po dobu 1 roku. Skladujte v chladných a suchých prostorách !
Zvláštní pokyny: NaturExpert Terrassenöl je nutno vždy před jeho použitím důkladně promíchat. I když
NaturExpert Terrassenöl schne poměrně rychle, takže olejované dílce je možné brzy stohovat.
Je však vždy zapotřebí brát zřetel na to, že požadovaná chemická a mechanická odolnost je
o
dosažena až po několika dnech ( při 20 C / 65% RV).
Varování! Jako u všech na vzduchu schnoucích olejů i v případě oleje NaturExpert Terrassenöl
existuje nebezpečí samovznícení. Proto vždy ponechte použité a olejem nasáknuté hadry
uschnout na volném prostranství (ne však na slunci či blízko nějakého zdroje tepla), nebo několik
dnů v plechovce, naplněné vodou a uzavřené. Poté je zlikvidujte jako další jiný odpad. Při
zpracování oleje i během schnutí v interiéru dobře větrejte a zápalné zdroje ponechávejte
stranou. Nepoužívejte ve stříkacích kabinách a před odsávacími zařízeními, kde se běžně
používají konvenční laky.

Vezměte prosím na vědomí:

Výrobek sám i instrukce v tomto technickém listu odpovídají dnešnímu stavu
vědomostí, znalostí i techniky. Naše uživatelská i technická doporučení v mluvené i písemné
formě, která na základě našich zkušeností a našeho nejlepšího vědomí předáváme, jsou
nezávazná a nezakládají žádný právní smluvní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní
smlouvy. Nezbavují uživatele jeho vlastní odpovědnosti posoudit vhodnost substrátu i našich
výrobků pro jejich zamýšlený účel použití, jakož i provést aplikační testy. Pokud dojde ke
smíchání cizího produktu s našimi produkty, nebo k použití cizích produktů společně s našimi
k vytvoření uceleného nátěrového systému, nemůžeme pak převzít záruku za vzniklé potíže a
defekty povrchové úpravy. Při
zpracování našich výrobků v zadávacím řízení na stavební práce (VOB), je třeba dodržovat naše
Všeobecné dodací a platební podmínky.
Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze, které tímto ztrácí svou platnost. 09/12
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