
SILIKONOWANY OLEJ TEKOWY DO DREWNA V601
KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS PRODUKTU

Silikonowany  Olej  Tekowy  Do  Drewna  V601  to  mieszanka  naturalnych  olejów  oraz  pochodnych  silikonów,  który
wzmacnia, chroni i odnawia powierzchnie z drewna tekowego, a także innych gatunków twardego drewna. Posiada
wysoką  odporność  na  wodę,  może  być  stosowany  wewnątrz  oraz  na  zewnątrz.  Pielęgnuje  drewno  lepiej  od
tradycyjnych lakierów do drewna.

ZALECENIA STOSOWANIA

Silikonowany Olej  Tekowy Do Drewna V601 może być stosowany na drewno tekowe oraz inne rodzaje  twardego
drewna. Idealnie sprawdza się w pielęgnacji mebli ogrodowych.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

 1 l ; 2,5 l

WYKOŃCZENIE

Połysk

KOLOR

Bezbarwny

GĘSTOŚĆ 

0,86 przy 20oC

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH 

34 %

GRUBOŚĆ WARSTWY

Mokrej: brak danych
Suchej: brak danych

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA 

7 m2/l  w zależności od porowatości drewna

Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i
straty materiału podczas aplikacji. 

LEPKOŚĆ

Płyn

PUNKT ZAPŁONU

Powyżej 32oC (zamknięte opakowania)

CZAS SCHNIĘCIA

Dla dotyku: 8 godz., przy 20oC
Dla wyschnięcia: 24 godz., przy 20oC
Do pełnej trwałości: brak danych

Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność
każdej powłoki. 

MINIMALNY CZAS DLA PONOWNEGO MALOWNIA

Minimum 16 godzin.
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ZAWARTOŚĆ LZO

Maksymalnie 514 g/l

LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. 

SZCZEGÓŁY APLIKACJI

Ograniczenia stosowania: brak danych
Metoda: pędzel lub ściereczka
Rozcieńczanie: brak danych
Ciśnienie w dyszy: brak danych
Wielkość dyszy: brak danych
Czyszczenie: Rozcieńczalnik 14 lub wysokiej jakości benzyna lakowa
Ponowne malowanie po: minimum 16 godzin

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń. 

Usunąć stare powłoki przy pomocy papieru ściernego.

Po aplikacji pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na 1-2 tygodnie. 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MIESZANIA

Dobrze wymieszać przed użyciem.

WARUNKI APLIKACJI

Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej. 

W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia.

POPRZEDNIA WARSTWA

Nakładać bezpośrednio na drewno.

KOLEJNA WARSTWA

Silikonowany Olej Tekowy Do Drewna V601.

UWAGI

Produkt nakładać całopowierzchniowo, wetrzeć dokładnie we włókna,  zgodnie z ich kierunkiem. Zwrócić
szczególna uwagę na krawędzie.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 11372

WERSJA 

30 kwiecień 2012

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza  kontrolą
producenta, firma  Coo-Var nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z
niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega  sobie prawo modyfikowania danych  bez uprzedzenia. Niniejsza
karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN England 

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o. tel. +48 61 679 32 00
ul. Pułtuska 13 e-mail: info@noxan.pl
61-052 Poznań www.noxan.pl
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http://www.noxan.pl/

