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Technický list

Číslo výrobku: 2652-55

Aidol Pflege-Öl
Prípravok na ošetrenie dreva na báze ľanového oleja.

Oblasti použitia: Údaje o výrobku:

Prípravok Aidol Pflege-Öl možno použiť Hustota: cca 830 kg.m-3 pri 20 °C

všade tam, kde sa pre zachovanie krásy Bod vzplanutia: cca 63 °C 

dreva vyžaduje špeciálny hydrofóbny účinok. Balenie: plechovky 0,75 l, 2,5 la 5 l

Prostriedok je vhodný najmä pre ošetrenie Farebný odtieň: 2652 bezfarebný, 2653 teak, 

záhradného nábytku a drevených stropov z 2654 červený smrek, 2655 bangkirai 

teaku, bangkirai, smrekovca, duglasky atď. Schnutie: Bezpečnosť

Suchý proti prachu po cca 4 hodinách, Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte
Vlastnosti výrobku: Pretierateľný po cca 24 hodinách. rozprašovanú hmlu. Pri práci aj po jej ukončení
Vďaka špeciálnemu zloženiu opatrí porézne Jedná sa o hodnoty overené praxou pri zaistite dôkladné vetranie. Pri zasiahnutí očí
drevo hydrofóbnym povrchom, ktorý 20 ° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu alebo kože ihneď vypláchnite vodou.
zabraňuje prenikaniu vody. Aidol Pflege-Öl sa

ľahko rozotiera, je veľmi výdatný a chráni Upozornenie: Bezpečnostné pokyny:

drevo pred vysušením. Aidol Pflege-Öl používajte iba na účel ku Pri práci s výrobkom a pri jeho skladovaní

ktorému je určený, a riaďte sa návodom na dodržujte obvyklé bezpečnostné opatrenia.
Spracovanie: použitie. Chráňte pred deťmi . Zabráňte Uchovávajte mimo dosahu detí a zápalných

Drevo musí byť suché, zbavené prachu, kontaktu s očami a zasiahnutiu pokožky. Pri zdrojov - nefajčite. Nevdychujte pary / aerosóly.

mastnoty a vosku. Uvoľnené a zvetralé staré práci nejedzte, nepite a nefajčite. Skladujte Zabráňte kontaktu s pokožkou. Pri požití
nátery obrúste. Neriedený prostriedok Aidol oddelene od potravín a krmív. Pri použití vo okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte
Pflege-Öl nanášajte štetcom v smere vlákien vnútorných priestoroch dobre vetrať. Textílie tento obal alebo označenie. Používajte len v

vo 2. pracovných operáciách. Nevsiaknutú znečistené olejom Aidol Pflege-Öl  (napr. dobre vetraných priestoroch.

náterovú látku odstráňte po cca 30 - 60 handry, pracovné odevy) môžu mať sklon k
minútach suchým štetcom. Aidol Pflege-Öl samovznieteniu, preto ich uchovávajte v Obsahuje: 2-butanonoxim. Môže vyvolať

dobre rozmiešajte; miešanie opakujte nádobách na odpady ktoré sú odolné voči alergické reakcie.

aj počas práce alebo po jej prerušení požiaru a náležite ich zneškodnite. Bezfarebný

Farebný odtieň a znášanlivosť s podkladom Aidol Pflege-Öl  nechráni proti UV žiareniu, Kód výrobku: M-KH 03

vyskúšajte skúšobným náterom. preto ho používajte na drevené časti, ktoré
nebudú vystavené priamej poveternosti (drevo Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave,

Obsah VOC: chránené pred slnečným žiarením, zrážkami a skladovaní, manipulácii, likvidácii a ekológii

Limitná hodnota EÚ pre výr kat A / f je vetrom). Ak je požadovaný bezfarebný náter nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.

700 g / l (2007; 2010); tento výrobok pre vonkajšie prostredie, vykonajte ďalšie

obsahuje max 650 g / l VOC. nátery a pravidelne opakujte. Likvidácia: 

Zvyšky výrobku zneškodnite podľa platných
Pracovné náradie, čistenie: predpisov. Prázdne obaly odovzdajte na

Pracovné náradie čistite ihneď po použití recykláciu.

riedidlom Buntlack-Verdünner (č.výr. 1345). 
Zvyšky po čistení riadne zneškodnite. Ekológia: 

Horľavá kvapalina podľa STN 65 0201:

Vyššie uvedené údaje sme zostavili na základe 

Spotreba, skladovateľnosť: III. triedy

podkladov nášho výrobného úseku 

Spotreba:  Asi 100 ml/m2 a náter Klasifikácia podľa 232/2004 Sb.:       -

podľa najnovšieho stavu vývoja a používanej techniky.

Informácie pre prepravu:                   -

Za aplikáciu a spracovanie nepreberá výrobca

Skladovateľnosť: Skladujte v uzavretých 

záruku, pretože na tieto sféry nemá žiadny vplyv.

pôvodných obaloch, v suchu a v miestnostiach

Údaje presahujúce rámec technického listu či 

s teplotou nad bodom mrazu minimálne 5 rokov

odlišné údaje vyžadujú písomné potvrdenie 

kmeňového závodu. 

V každom prípade platia naše všeobecné obchodné 

podmienky. Vydaním týchto technických listov 

strácajú všetky predošlé svoju platnost.
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