Technický list

ECOFIX
Popis výrobku
Vodou ředitelná olejovitá základní impregnace pro
dřevěné vnitřní podlahy a dřevěný nábytek. Pouze pro
vnitřní zařízení.
Technická data
VIZKOZITA

+ 20sek. (DINN 4mm/20°C)

HUSTOTA

+ 1,00 kg/l

SUŠINA

+ 25% podle hmotnosti

LESK

matný

Použití
Zejména je vhodný jako základní nános pro získání
zcela přírodního vzhledu dokončované plochy.
Doporučuje se přelakování
Aquafix 2k magic pro
zvýšení odolností.
Příprava materiálu
Masivní nebo aglomerované dřevo je potřeba dobře
rovnoměrně obrousit, postupně vystřídejte zrnitosti až
do konečného zrna 120-150, brusný prach důkladně
odstraňte.
Naše doporučení
Ecofix se používá jako základní i vrchní nános. Před
začátkem práce olej dobře promíchejte a nechte cca 15
minut odležet.
Aplikujte štětcem nebo válečkem
s krátkým vlasem. Po uschnutí první vrstvy bruste zrnem
280-320. Odstraňte brusný prach a proveďte druhý
nános. Pokud je potřeba opakujte postup a naneste
třetí vrstvu.

Výrobky CIRANOVA
jsou vyrobeny pro
odborné zpracovatele. Zpracovatelské
pokyny uvedené v technických listech jsou
sestaveny po odpovídajících testech a
dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány
podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto
doporučujeme před použitím tohoto
výrobku, jej dle možností okolností
vyzkoušet. Tento technický list není
předmětem záruky.
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Doba schnutí
Proti prachu: 20-30 minut
Na omak: po 1 hodině
Brousitelný: 1-2 hodiny
Schnutí je silně závislé na množství naneseného oleje,
na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší
teplota a dobré větrání urychluje schnutí.
Vydatnost
+ 12-14 m2/lt na nános
Informace o produktu
Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu
je dva roky od data výroby.
Skladování od +5°C do 40°C
Chránit před mrazem!!
Třída nebezpečí VbF: není
Třída nebezpečí GGVS/E: není
Zvláštní informace
Při zpracování používejte nerezové nářadí, po použití
okamžitě umyjte ve vodě, tento výrobek a
kontaminovaná voda, vzniklá čištěním nerezového
nářadí nesmí být vylévána do kanalizace. K moření
dřeva použijte výhradně AQUACOLOR CIRANOVA
! DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA
MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!

