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TIKKURILA NOSTALGIA
Beeswax Oil 0,37L
Cena

46,74 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Rodzaj
Olej do drewna z woskiem pszczelim.
Opis
Bezrozpuszczalnikowy, ochronny olej o naturalnym kolorze przeznaczony do powierzchni drewnianych, składający się z
czystych olejów mineralnych i wosku pszczelego. Odżywia włókna drewna, przywraca naturalny wygląd drewna, połysk i
wybarwienie. Tworzy odporną na zabrudzenia, jedwabistą powierzchnię. Poprawia odporność drewna na wodę.
Przykłady zastosowania
Suche powierzchnie drewniane: meble, panele ścienne i sufitowe, drzwi.
Kolory
Transparentny.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
15 - 25 m2/ l w zależności od gatunku drewna i jego porowatości. Zużycie większej ilości produktu może być wymagane dla
silnie porowatych lub bardzo chropowatych powierzchni drewnianych.
Wielkość opakowań
0,375 l
Nakładanie
Tampon lub pędzel.
Czasy schnięcia
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: Olej jest wchłaniany przez drewno, nadmiar oleju należy
zetrzeć. Wchłanianie trwa około 30 minut. Powierzchnia jest odporna na działanie światła po 1-3
dniach od aplikacji. Ostateczną trwałość uzyskuje się po kilku tygodniach.
Zawartość części stałych
Do 100% obj.
Gęstość
0.8 kg/l (ISO 2811)

Przygotowanie powierzchni
Warunki nakładania
Malowana powierzchnia musi być sucha, temperatura przynajmniej +5°C i wilgotność powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Oczyścić powierzchnię z brudu i kurzu, jeżeli to konieczne - zeszlifować powierzchnię i odkurzyć.
Rozcieńczanie
Używać nierozcieńczonego produktu.
Nakładanie
Przed rozpoczęciem malowania wyrób dokładnie wymieszać. Rozprowadzić Tikkurila Nostalgia Beeswax Oil na powierzchni i
pozostawić do wchłonięcia na około 30 minut. Usunąć pozostałości niewchłoniętego oleju. Wypolerować powierzchnię miękką
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tkaniną w kierunku słojów drewna.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia umyć wodą z mydłem, a ewentualne pozostałości usunąć z użyciem Tikkurila Everal Thinner 1050.
Konserwacja
Z malowaną powierzchnią należy obchodzić się z ostrożnością, gdyż produkt uzyskuje swoją ostateczną twardość i trwałość po
kilku tygodniach od aplikacji w normalnych warunkach. Jeżeli wymalowana powierzchnia wymaga czyszczenia w niedługim
czasie po malowaniu, należy użyć miękkiej szczoteczki lub wilgotnej tkaniny. Plamy należy usuwać jak najszybciej za pomocą
wilgotnej tkaniny i neutralnego detergentu (pH 6-8). Jeżeli to konieczne, zeszlifować plamy i powtórzyć aplikację oleju.
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