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Návod na použitie tungový olej Waterlox

Názov:
Varianty:
Výrobca:
Dovozca:
Upozornenie:

Balenie:
Spotreba:
Údržba:

Čistenie nástrojov:
Likvidácia:
Bezpočenostné pokyny:

Tungový olej Waterlox
Waterlox Transparent (26 % sušiny)
Waterlox Gym Finish (52 % sušiny)
Waterlox Coatings Corporation
9808 Meech Avenue, Cleveland, USA
Symparkett Bratislava
Olejované podlahy sa nesmú následne udržiavať
voskami, politúrami alebo inými čistiacimi prostriedkami.
Čistenie sa vykonáva dobre vyžmýchanou handrou
vo vedre s vlažnou vodou zmiešanou s octom /1:50/.
1 galón (3,785 l) alebo ¼ galóna (0,95 l)
Pri nových podlahách asi 150 – 180 ml pri aplikácii
troch vrstiev.
Na octovou vodou vyčistenú podlahu naniesť
cca 40 – 50 ml oleja podľa namáhania priestorov
po 12 – 36 mesiacoch. Pri väčšom znečistení podlahy
umyť mydlovou vodou a následne čistou vodou.
technickým benzínom alebo terpentínom
podľa lokálnych predpisov a zákonov štátu
Pred prácou a po nej použiť mastný krém na ruky,
po ukončení práce umyť ruky mydlom a teplou vodou
Zabrániť priamemu kontaktu s očami, pokožkou a
oblečením. Pri dotyku s očami – riadne vymyť vodou
a vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Pri kontakte
s pokožkou riadne umyť teplou vodou a mydlom.

Horľavina:
Doba schnutia:
Skladovanie:
Návod na použitie:

Doba spotreby:

Pri nevoľnosti – opustite priestor a choďte na čerstvý
Vzduch.
Prázdne plechovky nevhadzovať do ohňa!
Priamo nevdychovať, priestory počas i po aplikácii
riadne vetrať! Počas prác nejesť a nepiť!
GGVS/GGVE, trieda 3.31
Každá vrstva 24 h, pri dostatočnej výmene vzduchu
V suchých priestoroch, do 25 st. C. Plechovky musia
byť riadne uzatvorené, inak sa tvorí želatinová kôra.
Riadne vybrúsenú podlahu (aspoň zrnitosťou 150)
vyčistiť vysávačom a vlhkým mopom. Po vyschnutí
rovnomerne naniesť olej mäkkou handrou, špachtľou,
štetkou alebo aplikačným mopom. Teplota
v priestore musí byť min. 15 st. C, je potrebné riadne
vetrať. Plocha je pochôdzna po 12 – 18 h.
pri originálne uzatvorenom balení: bez obmedzenia

