OLEJ TWARDY DO DREWNIANYCH
PODŁÓG WEWNĘTRZNYCH

produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego

Informacje o produkcie
Opis
Charakterystyka

Cechy

Zastosowanie
Kolorystyka

Opakowania

Olej twardy do drewnianych podłóg wewnętrznych
Naturalny olej twardy do drewnianych podłóg wewnętrznych na bazie oleju lnianego oraz
tungowego (drzewnego) z dużą zawartością części stałych. Produkt doskonale
impregnuje powierzchnię drewna zabezpieczając ją przed wynikiem plam oraz brudu,
zapobiega jej wysuszaniu oraz podkreśla naturalne piękno drewna. Parkiety, drewniane
podłogi wewnętrzne wykończone olejem są wygodne w pielęgnacji i łatwe do regeneracji,
nawet przy intensywnym użytkowaniu. Produkt idealnie łączy się z lakierami zarówno
akrylowymi jak i alkidowymi linii Nelf / Koopmans.
Odżywia i trwale zabezpiecza
Łatwa aplikacja
Wygodna pielęgnacja powierzchni
Aksamitna powierzchnia o hydrofobowych właściwościach
Przyjazny dla środowiska
Podkreśla naturalne piękno drewna
Stare i nowe podłogi wykonane z drewna
Na europejskie i egzotyczne gatunki drewna
Bezbarwny, 6 kolorów transparentnych
Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach / ulotkach
produktu.
1 l / 2,5 l / 5 l
Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach /
ulotkach produktu.

Właściwości produktu
Skład
Gęstość w 200C
Czas schnięcia

Możliwość nałożenia
kolejnej warstwy
Połysk
Zawartość części
stałych
Wydajność

Kompozycja oleju lnianego oraz tungowego
Ok. 1,02 kg/l
W temp. 200C i wilg. RH 65% pyłosuchy po ok. 8 godz., suchy dotykowo po ok. 20 godz.
Czas schnięcia / nakładania następnej warstwy są uzależnione od gatunku i rodzaju
drewna oraz warunków malowania.
Po ok. 24 godz.
Półmat
Ok. 70% objętościowo
20-25 m2 / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Stosowanie produktu
Metody aplikacji
Przygotowanie
produktu / powierzchni
Sposób użycia

Blacha parkieciarska / wałek z mikrowłókien / pędzel / szmatka bawełniana
Powierzchnie drewniane przeznaczone do pokrycia produktem powinny być suche,
odpowiednio wyszlifowane i odpylone. Maksymalna wilgotność drewna nie powinna
przekraczać 15%. Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać i sprawdzić kolor.

NELF Polska Sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław
tel.: 71 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
www.koopmans.pl

OLEJ TWARDY DO DREWNIANYCH
PODŁÓG WEWNĘTRZNYCH

Zalecenia

Środki ostrożności
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Optymalne warunki aplikacji to temperatura powietrza między 15 0-250C, wilgotność
powietrza między 40-60%. Minimalna temperatura użycia wynosi 100C. Zaleca się
szczotkowanie drewna przed nałożeniem pierwszej warstwy. Proces ten wydobędzie
głębię drewna oraz podkreśli jego wyjątkowe usłojenie. Produkt YAGOLIE PARKIET
nanosić cienko i równomiernie przy użyciu blachy parkieciarskiej, wałka z mikrowłókien,
pędzla czy bawełnianej szmatki. Po około 15 minutach od nałożenia, olej należy wetrzeć
czystą i suchą szmatką bądź padem (mechanicznie) wykonując okrężne ruchy.
Pozostawić do wyschnięcia na około 24 godziny. Jeżeli po aplikacji pierwszej warstwy
oleju powierzchnia jest szorstka w dotyku, należy ją lekko zmatowić papierem ściernym o
granulacji P-180-220 oraz odpylić. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć drugą,
cienką warstwę oleju a następnie ponownie spolerować powierzchnię jak poprzednio
ręcznie bądź mechanicznie.
Po 24 godzinach zaleca się nałożenie na powierzchnie pokryte produktem YAGOLIE
PARKIET wosku ochronnego YAGWAX z gamy produktów Koopmans. Wosk należy
rozprowadzić po powierzchni pędzlem lub miękką szmatką a po maksymalnie 10-15
minutach spolerować padem lub bawełnianą tkaniną. Podłogę tak pokrytą można
użytkować po około 24 godzinach. Całkowite utwardzenie produktów YAGOLIE PARKIET
oraz YAGWAX trwa od 7 do 14 dni (w zależności od gatunku drewna), w tym czasie zaleca
się ostrożność w użytkowaniu.
Pielęgnacja powierzchni pokrytych produktem YAGOLIE PARKIET oraz woskiem
ochronnym YAGWAX – myć wodą, ewentualnie z dodatkiem delikatnego detergentu
przeznaczonego do mycia powierzchni zabezpieczonej olejem do drewna (zaleca się
stosowanie produktu P.K. CLEANER NS 90). Nie szorować, nie myć szczotką.
Podłogi drewniane, które wymagają renowacji a nie były zabezpieczone uprzednio
woskiem można przywrócić do optymalnego stanu po oczyszczeniu nakładając jedną
warstwę oleju. W przypadku powierzchni zabezpieczonych dodatkowo woskiem
ochronnym należy je uprzednio przeszlifować, oczyścić, a następnie nałożyć jedną
warstwę oleju i jedną warstwę wosku ochronnego.
Zaleca się przeprowadzenie przeglądu powierzchni pokrytym produktem raz w roku i
dokonanie w razie potrzeby ich renowacji.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź
przedstawicielem firmy Nelf Sp. z o.o.
Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl.
Nie zaleca się rozcieńczania.
Nie dodawać obcych składników.
Nie aplikować poniżej 100C oraz powyżej 250C jak i wilgotności względnej powyżej 85%.
Narzędzia czyścić przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej.
Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i
chłodnym, w temperaturze powyżej 50C.
Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).
Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych
Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych
Uwaga: tkaniny oraz papier zabrudzone zawartością tego produktu przechowywać
wyłącznie w dobrze zamkniętym pojemniku, zalać wodą lub pozostawić na
zewnątrz do wysuszenia ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia.
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Informacje dodatkowe
Atesty, certyfikaty,
dokumenty
Informacje
uzupełniające

Nr karty
Wersja karty
Data aktualizacji

Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u
dostawcy produktu.
Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji
uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego
wykorzystania produktu.
Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie
aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za
składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te
nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym.
P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści
karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego
dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji.
Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.
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