
MARCONOL OLIO PAGLIERINO
ULEI REGENERANT PENTRU SUPRAFETE INTERIOARE DIN LEMN

cod 5310102

DESCRIERE

MARCONOL OLIO PAGLIERINO este un ulei limpede de
culoarea chihlimbarului, indicat pentru lustruirea, hranirea si
regenerarea oricarui tip de produs din lemn destinat interioarelor
precum mobile, ferestre, închizatori si lambriuri. Nu este
filmogen. Ideal pentru restaurarea mobilelor vechi.
MARCONOL OLIO PAGLIERINO penetreaza fibrele lemnului,
reînsufletind culorile si conferind lemnului nuante calde si
placute. Adecvat pentru finisarea lemnului cu ulei.

INDICATIIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suprafete interioare din lemn.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: uleiuri vegetale pe baza de alchil-benzeni grei
-Masa volumica UNI 8910: 0,89 ± 0,05 kg/l
-Aspect: lichid uleios transparent de culoare usor galbuie
-Punct de inflamabilitate: peste 155 °C
-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): cel putin 24 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

- Suprafetele de tratat trebuie sa fie uscate si sa nu prezinte urme
de praf si grasimi.
- Smirgluiti usor suprafata dupa care aplicati MARCONOL
OLIO PAGLIERINO.

INDICATIIPENTRU APLICARE

-Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
-Unelte: pensula
-Nr. straturi: 1
-Produs pregatit pentru utilizare.
-Modalitati de aplicare:
Dupa aplicarea MARCONOL OLIO PAGLIERINO, asteptati
cel putin 24 de ore, acordând suficient timp pentru a fi absorbit.
Apoi, înainte de a interveni cu alte produse, treceti peste
suprafata tratata cu o cârpa uscata pentru a elimina uleiul în
exces, care nu a fost absorbit de lemn.
-Curatarea uneltelor: imediat dupa utilizare cu Acquaragia
5200010 sau Diluente sintetico 5210011.
-Consum indicativ: 12-15 m2/l per strat

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30°C
Temperatura minima de conservare: +5°C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006.
Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03
si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul
conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa
utilizare nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati
resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale.
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

- - - - -
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