ADLER Legno Aqua-Öl

7030000200

Vodouředitelný ekologický olej na bázi obnovitelných surovin na nábytek a interiérové
vybavení určený pro průmyslové a řemeslné použití

POPIS PRODUKTU
Obecně

Ekologický olej na bázi vody z obnovitelných surovin určený na dřevo
v interiéru a nábytek. Aplikací produktu dosáhnete přirozeně matných
povrchů s velmi malou propustností. Rychleschnoucí. Příjemný na
dotek, přirozený vzhled a jemné zvýraznění. Velmi dobrá ochrana
povrchu. Produkt neobsahuje aromatická rozpouštědla a
změkčovadla.
Vytvrzení probíhá absorpcí atomosférického kyslíku (oxidativní
schnutí).

Zvláštní vlastnosti
Zkušební normy

Oblasti použití



DIN 53160/1 a DIN 53160/2: Odolnost vůči slinám a potu



ÖNORM EN 71-3 Bezpečnost hraček; Migrace určitých
prvků (bez těžkých kovů)



Splňuje kritéria ekologického bydlení „Baubook“



Cradle to Cradle Certifikát™ Bronzový certifikát



Francouzské nařízení DEVL1104875A o značení produktů na
povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+



Pro málo namáhané a běžně namáhané části obytného prostoru,
jako je ložnice a obývací pokoj, nábytek v interiéru.



Pro nátěry stěn a stropních prvků.

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

10-18 (nahrazuje 11-16) ZKL 7030



Prosím, produkt před použitím rozmíchat.



Teplota produktu, objektu a prostorová teplota musí být minimálně
+ 10 C.



Optimální podmínky pro zpracování se pohybují
15–25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40–80 %.



Pozor: Je potřebné dbát na rovnoměrné broušení jako i
rovnoměrný nános oleje!

mezi
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Adler Česko s.r.o. Pražská 675/10 Brno-Bosonohy 642 00
Tel: 00420/731 725 957 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití
výrobku. Jinak platí naše všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů
lesků jsou vyhrazeny.

ADLER Legno-Aqua-Öl

Aplikační technika

Množství
nanášení
Nátěr
Stříkací tryska
(ø mm)
Stříkací tlak (bar)
Vydatnost na vrstvu (g/m²)
Vydatnost na nános (m 2/l)

Nádobková
pistole

Natírá
ní

Množství
vrstvy na
váleček

2x
1,8

-

2,5 – 3,5
30–50

20–30
-

15–30

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.
Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost.

Doba schnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Na povrch se nelepí prach
Nelepí
Požadované schnutí

po cca 30 min.
po cca 3 hod.
Cca 7 dní

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na
podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti
vzduchu.
Pro dosažení dokonalého sušení zajistěte dobré větrání místnosti.
Slabá výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje
sušení.
Nízké teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí
prodloužit.

Čištění pracovních nástrojů

Okamžitě po použití opláchnout vodou.
Pro odstranění naschnutých zbytků laku doporučujeme přípravek
ADLER Aqua-Cleaner 80080 (zředit vodou 1:1).

PODKLAD
Typ podkladu

Listnaté a jehličnaté dřeviny

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako
tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva.
Je třeba provést zkoušku vhodnosti nátěru na podklad.

Příprava podkladu

Listnaté dřeviny: Broušení zrnitostí P 180–240
Dřevo jehličnanů: Broušení zrnitostí P 150–220

SKLADBA NANÁŠENÍ
Základní nátěr

1 x ADLER Legno Aqua-Öl 7030000200

Mezibroušení

Lehké broušení: Doporučujeme opracovat vhodným brusným rounem
o zrnitosti P 280–360. Pozor na přebroušení! Odstranit brusný prach.

Vrchní nátěr

1 x ADLER Legno Aqua-Öl 7030000200
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OŠETŘOVÁNÍ & RENOVACE
Čištění & ošetřování

Nedoporučujeme čištění hadříkem navlhčeným čistícím prostředkem
a jemným čisticím prostředkem pro domácnost nebo neutrálním
čisticím prostředkem.

Čištění je možné nejdřív po 14 dnech od nánosu oleje. V
případě potřeby očistěte ještě neporušené povrchy od prachu a
nečistot, následně 1x aplikujte nátěr ADLER Legno-Aqua-Öl.
Dodržujte prosím naše pracovní pokyny „Návod na údržbu povrchů
ošetřených Legno-Aqua-Öl".

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikost balení

22 l

Doplňkové produkty

ADLER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490
Dbejte prosím pokynů v technických listech jednotlivých produktů.

DALŠÍ INFORMACE
Trvanlivost/skladování

Minimálně 12 měsíců v originálně uzavřených obalech.
Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením,
mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Bezpečnostně-technické
informace

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování,
manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu.
Aktuální verzi získáte na webu www.adlercesko.cz.
Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.
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