SADOLIN HARDWOOD OIL
Kertibútor olaj

Kültéri felhasználásra

Termékleírás és alkalmazás

Kiváló minőségű modern faápoló olaj magas gyantatartalommal. Fából készül
kertibútorok és egyéb kültéri fafelületek, például teraszburkolatok védelmére. Mélyen
behatol a fába és tartós védelmet biztosít minden időjárási körülmények között.
Tökéletesen kiemeli a fa erezetét, a természetes szépségét. Nem képez réteget a fa
felületén, így a felület tapintása természetes marad. Különösen javasolt trópusi
keményfából készült fafelületek kezelésére.

Színválaszték

Elsősorban kezeletlen fafelületek ápolására, illetve olyan fafelületekre, amelyeket
előzetesen beszívódó ápolóolajjal kezeltek.
•
Természetes olajokat és viaszt is tartalmaz
•
Mélyen behatol a fa rostjaiba, nem képez bevonatot a felületen
•
Teljes védelem az időjárás hatásai ellen
•
Kiemeli a fa természetes erezetét
•
Egyszerű, gyors használat
Színtelen, teak

Kiszerelés

0,75L; 2,5L

Minőségmegőrzési idő

36 hónap. A lejárati idő és a gyártási szám a csomagoláson található.

Névleges összetétel

Szerves és szervetlen pigmentek
Kötőanyagok
Oldószer
Olajok és viaszok

Sűrűség, g/cm³

0,80-0,90 g/cm3

Száradási idő

Száradási idő: 20°C/65% relatív páratartalom mellett: 12-24 óra, a fa porozitásától, a
hőmérséklettől és a légnedvességtől függően. Alacsony hőmérsékleten vagy magas
páratartalom mellett a szárítási idő meghosszabbodhat.

Kiadósság
Hígítás
Használati útmutató

15-18 m /l

Termékjellemzők

2

Felhasználásra kész, hígítani nem szükséges.
Felület előkészítés, felhordás:
A festetlen, új fa száraz, tiszta és zsírmentes legyen. A gyantakiválást H-400 hígítóval le
kell mosni. Azokat a fafajtákat, amelyek nagyobb mértékben tartalmaznak természetes
olajokat (pl. teak, iroko...) az olajjal való bevonás előtt alaposan zsírtalanítani kell.
Kültérben használt, nem tartós fafajtából készült bútorokat, felületeket a Sadolin
Kertibútor olajjal való kezelés előtt Sadolin Base alapozóval javasoljuk lekenni. A Sadolin
Base alapozónak teljesen meg kell száradnia, csak ezt követően vigyük fel a fafelületre a
Sadolin Kertibútor olajat.
Használat előtt alaposan fel kell keverni. Vigyünk fele egyenletesen egy réteg Sadolin
Kertibútor olajat a fafelületre és hagyjuk megszáradni 5-30 percig, figyelembe véve a
hőmérsékletet és páratartalmat. Pamut ronggyal finoman töröljük át a fát, ezáltal
egyenletes fényű felületet kapuk és elkerüljük a megmaradt anyagok okozta foltosodást.
A tökéletes védelem érdekében legalább 2 réteg felhordását javasoljuk.
A felület karbantartása:
A felületet Sadolin Kertibútor ápoló és tisztító spray-jel tisztítsuk, amely eltávolítja a
felületre tapadó szennyeződéseket és narancsolaj tartalma révén visszaadja a felület
fényét.
A felületet rendszeresen ellenőrizzük, szükség esetén 1 réteg Sadolin Kertibútor olajjal
ápoljuk.

Tárolás és szállítás

+5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett
helyen. Fagytól óvjuk!

Biztonság
Kiegészítő Információk

Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található
A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények
alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék
műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.
A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok
szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza
meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem
tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények
betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti
céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a
gyártó
nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására,
tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános
iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden
esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik
személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap elƅzetes értesítés nélküli
megváltoztatására.
Javaslataival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.
Info vonal: 06 40 205 205
E-mail: info@sadolin.hu
Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt.
1134 Budapest Váci út 45/C
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