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FINISHING OIL
Koot

250 ML

Kuvaus

Biologinen öljy puupintojen kuten raita-, kirsikka- ja
leppäpintojen käsittelyyn ja ylläpitoon.

Värit

Läpinäkyvä

TEKNISET TIEDOT
Koostumus

Sisältää puhdistettua pellavaöljyä, alifaattisia hiilivetyjä, lyijytöntä sikkatiivia ja antioksidantteja

Kuivumisaika

1-3 vrk riippuen alustasta ja sääolosuhteista

Alin käyttölämpötila

+5 °C

Työvälineet

Kangas tai trasseli

Työvälineiden puhdistus

Lakkabensiini

Säilyvyys

Vähintään vuosi

Varastointi

Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

OMINAISUUDET

Öljy korostaa puun luonnollista rakennetta ja antaa kauniin, kestävän ja kestävän pinnan, joka suojaa lialta, kosteudelta ja kuivumiselta.

KÄYTTÖKOHTEET

Biologinen öljy puupintojen kuten raita-, kirsikka- ja leppäpintojen käsittelyyn ja ylläpitoon.

TDS

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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KÄYTTÖOHJEET
KÄYTTÖ

Levitä liinalla tai siveltimellä ja pyyhi ylimääräinen öljy pois 1 tunnin kuluttua. Uusi tai kuivunut puu vaatii
toistuvia käsittelyjä, mutta öljyn tulee kovettua (9-12 tuntia) jokaisen käyttökerran välillä. Öljyhionta: Ammattimainen viimeistely saadaan, jos pintaan hiotaan vielä kerros märkää öljyä. Hio syiden suuntaisesti ja
pyyhi ylimääräinen öljy pois 15 minuutin kuluttua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

VAARA: Sisältää: Alifaattiset hiilivedyt: voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Syttyvä
neste ja höyry. Sisältää 2-butanonioksiimia ja rasvahappoja, haarautuneita (C6-C19), koboltti (2+) suoloja:
voi aiheuttaa allergisen reaktion. (Kts. Käyttöturvallisuustiedote)
VAROITUS: Pidä poissa lämmöstä, kuumista pinnoista, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä.
Tupakointi kielletty. Varastoi hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytetyt rievut voivat syttyä itsestään, joten ne
tulee liottaa veteen ja pakata ilmatiiviisti alumiinifolioon tai muovipussiin ennen hävittämistä. Pidä poissa
lasten ulottuvilta.
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Älä aiheuta oksentamista. Jos lääketieteellistä neuvontaa tarvitaan, pidä tuotteen pakkaus tai etiketti käsillä.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Kasvit ja maaperä tulee suojata työskentelyn aikana asianmukaisesti. Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.
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