Technický list

Hardwaxoil TITAN
Popis výrobku
Speciální tvrdý voskový olej pro olejování dřevěných
vnitřních podlah. Má dobrou plnivost, přirozený vzhled,
dobré chemické a mechanické odolnosti. Hodí se pro
olejování parket, dřevěných podlah nebo nábytku.
Hardwaxoil TITAN je vhodný pro nanášení válečkem nebo
nanášečkou, díky delší době zpracování. Odolnost se může
zvýšit přidáním tužidla UA (5%).
Technická data
VIZKOZITA

+/- 50 sec. (Din 4mm/20°C)

HUSTOTA

+/- 0,92 kg/l

SUŠINA

pevná část +/- 46 % podle váhy

STUPEŇ LESKU

matný/hedvábný/satin

BARVA

čirá

Příprava
Dřevo je potřeba dobře obrousit ve směru vláken, zrnem
100-120 a důkladně odstranit dřevní prach.
Naše doporučení
Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte.
Aplikujte štětcem, válečkem (doporučené vlákno 6 mm),
hadříkem nebo strojně (bílý nebo béžový PAD).
Doporučujeme maximálně dva nánosy pro tvrdé dřevo a
maximálně tři nánosy pro dřevo měkké. Při průmyslové
aplikaci válcovou nanášečkou nebo stříkáním, konzultujte
předem s techniky Ciranova.

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.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 – 8800 Beveren –
Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48
Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www..acolor.cz

Doba schnutí
Povrch je suchý po + 8 hodinách. Schnutí a vytvrzování je
velmi závislé od množství, teploty a větrání v místnosti.
Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje.
Obecně, pro správné vytvrzení a proschnutí je nutné po
celou dobu schnutí udržovat teplotu nad 18°C.
Vydatnost
Válečkem : 25 - 30 m2/l na nános , +/- 35-40g/m2
Strojně : 40 - 50 m2/l na nános, +/- 20 g/m2
Následná péče – údržba
Doporučujeme ošetřovat pravidelně parketovým mýdlem
CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy,
použijte Olej na péči Ciranova® 1x za 1 rok. Pro dokonalé
čištění použijte Intezivní čistič Ciranova®.
POZOR! : Hardwaxoil potřebuje 14 dní k celkovému
vytvrzení. V této době nepoužívejte na podlahu žádnou
vodou nebo údržbu.
Informace o produktu
Skladování po 2 roky v originálním obalu.
Teplota při skladování mezi +5°C až +40°C
Zvláštní informace
Suché olejové zbytky jsou hořlavé. Použité hadry nebo
pady vhazujte do nádoby s vodou. Doporučujeme použít
Hardwaxoil TITAN jako vrchní vrstvu na barvené oleje
Ciranova Hardwaxoil.
Použité nástroje můžete vyčistit pomocí čističe Ciranova.

