Miracle Oil
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
t
Dwuskładnikowy olej do podłóg drewnianych w pomieszczeniach
t
100% cząstek stałych, brak rozpuszczalników
t
Oparty na oleju sosnowym i lnianym
t
Podłoga po nałożeniu oleju jest łatwa w konserwacji
t
Dostępny w 6 mieszalnych kolorach: naturalnym, białym, szarym, czarnym,
brązowym i czerwono-brązowym
t
Można go pokryć warstwą dwuskładnikowego lakieru wodorozcieńczalnego
Compo Avenue lub Genuine
- Można go stosować jako alternatywne rozwiązanie do barwienia
- Doskonały do podłóg pokrytych olejem lub nawoskowanych oraz do drewna
tropikalnego
t
Duża wydajność krycia
t
Szybkie i łatwe nakładanie
PRZYGOTOWANIE
Wyszlifować podłogę do surowego drewna i upewnić się, czy jest całkowicie sucha
i pozbawiona pyłu. Ostatnie szlifowanie wykonać taśmą szlifierską o granulacji 120 i
siatką ścierną o granulacji 100. Pozwoli to na uzyskanie idealnie równej powierzchni
i równomierne nałożenie koloru. Temperatura pomieszczenia, podłogi i oleju musi
mieścić się w zakresie od 15 do 25°C. Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna
mieścić się w zakresie od 40 do 60%. Olej Miracle Oil może służyć jako standardowy
olej do podłóg, barwnik lub podkład pod lakiery wodorozcieńczalne Genuine i Compo Avenue firmy Arboritec. Przed nałożeniem warstwy lakieru olej musi schnąć przez
co najmniej 16 godzin. Przed nałożeniem lakieru powierzchni nie trzeba zabezpieczać.
Ze względu na efekt barwienia wywoływany przez olej zalecamy, aby za każdym razem przygotować niewielką powierzchnię próbną do testowania pożądanego efektu.
NAKŁADANIE
t
Olej Miracle Oil zmieszać z utwardzaczem w stosunku 1:20 i dobrze ymieszać.
Zmieszany olej należy zużyć w ciągu 4 godzin.
t
Nałożyć równomiernie 20-40 g oleju na 1 m2 powierzchni szpachelką lub
wałkiem z krótkim włosiem.
t
Przed wypolerowaniem podłogi czerwoną tarczą polerską odczekać 15 minut.
W trakcie polerowania dodać więcej (zmieszanego) oleju w celu zapewnienia
pełnego nasycenia drewna.
t
Po upływie kolejnych 15 minut ponownie wypolerować powierzchnię, tym razem białą tarczą polerską, w celu wyeliminowania wszystkich plam i kropek.
t
Zostawić podłogę do całkowitego wyschnięcia na 12 godzin. Dopiero po upływie
tego czasu można na nią wejść. Przed nałożeniem powłoki lakieru odczekać co
najmniej 16 godzin.
Uwaga! Szmatki i ścierki nasączone olejem mogą ulec samozapłonowi. Zużyte szmaty/ścierki przechowywać w wodzie lub zamkniętych pojemnikach. Szpachelki i inne
narzędzia można doczyścić benzyną lakierniczą przed utwardzeniem oleju.
KONSERWACJA
Podłogę czyścić na sucho, np. mopem lub odkurzaczem. Czyszczenie na mokro należy
wykonywać środkiem czyszczącym w sprayu Arboritec Spray Cleaner znajdującym
się w zestawie do pielęgnacji podłóg Arboritec Floor Care Kit. Widocznym efektom
zużycia można zapobiec, stosując satynowy olej konserwujący Arboritec Satin Maintenance Oil.
PRZEPISY BHPiOŚ
Utwardzacz zawiera izocyjaniany. Zapewnić odpowiednią wentylację. Jeżeli istnieje
ryzyko wystąpienia rozbryzgów, używać okularów i rękawic ochronnych. W razie kontaktu produktu ze skórą umyć ją ostrożnie wodą z mydłem. W razie kontaktu produktu
z oczami przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Karta charakterystyki oleju jest dostępna dla profesjonalnych użytkowników.

DANE TECHNICZNE
Skład: Uretanowy olej sosnowy i lniany na bazie polimeru oraz
wosk. Bez rozpuszczalników. Utwardzacz zawiera izocyjaniany.
Zastosowanie: 1 l na 30-50 m2 (w zależności od gatunku
drewna).
Zawartość cząstek stałych: 100%
Temp. pracy: +14-28ºC (57-82 ºF)
Czas schnięcia: 12 godzin do całkowitego wyschnięcia.
Czas na zużycie: 4 godziny
Przechowywanie: Zużyć najlepiej 2 lata od daty produkcji
pod warunkiem przechowywania w temperaturze maks.
40°C w zamkniętym pojemniku. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Sposób pakowania: Metalowa puszka 1 l + utwardzacz 0,05 l;
metalowa puszka 2,7 l + utwardzacz 0,1 l
Karta produktu Arboritec ma charakter jedynie informacyjny.
Wartości w niej zawarte odnoszą się do normalnych warunków
użytkowania, które mogą różnić się w zależności od środków
nakładania oleju, temperatury, itd. Zachowujemy prawo do
wprowadzania zmian i modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.
arta charakterystyki oleju jest dostępna dla profesjonalnych użytkowników na żądanie. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Pomoc techniczna: Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub
działem Pomocy technicznej Arboritec, dzwoniąc pod numer:
+46 303 56330.
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszym arkuszu danych są jedynie wytycznymi i nie
należy ich uznawać za gwarantowane. Użytkownik zawsze odpowiada za ustalenie, czy
produkt odpowiada planowanemu zastosowaniu i za jego nałożenie. Firma Arboritec może
tylko zagwarantować jakość dostarczanego produktu. W razie jakichkolwiek wątpliwości
użytkownik może wypróbować produkt, testując go u siebie. Należy upewnić się, czy przed
użyciem produktu przeczytano i zrozumiano wszystkie informacje i oznaczenia znajdujące się
w jego kartach charakterystyki.
Wersja z dn. 13.08.2015 r. Niniejszy dokument zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.
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