High Solid Vloerolie

3-34xx

1 Beschrijving:
De Ecotec High Solid vloerolie is een oplosmiddelvrije
houtbehandelingsproduct, dat samengesteld is uit verschillende
gekookte oliën en wassoorten met een extreem hoog aandeel
aan vaste deeltjes > 95%.
Zeer geschikt voor machinale verwerking. De kleur van het
behandelde oppervlak wordt dieper en het product droogt
zijdemat op. De high solid olie is voor intensief begaanbare
vloeren en is uiterst spaarzaam in verbruik.
2 Inhoud:
0.125 L Art. Nr. 2-3421
0.75 L Art. Nr. 2-3422
2, 5L
Art. Nr. 2-3423
10 L
Art. Nr. 2-3424
3 Verbruik:
20 ml/m², ongeveer 35-50 m²/L naargelang de ondergrond.
4 Kleur:
Kleurloos, accentueert de houtnerven honingkleurig.

9 Verwerking: ……Niet verwerken onder 8°C.
Voorbereiding
De ondergrond moet schoon, droog, vrij van vet en dient
absorberend zijn.
Het hout moet vooraf opgeschuurd worden met korrel 100-150.
Bij sterk zuigende ondergrond (zoals kurk) kan eerst een
gronderingslaag met de Ecotec Hardolie aangebracht worden.
Verwerking
De olie voor gebruik goed roeren. Door middel van een spatel in
een dunne laag aanbrengen en onmiddellijk machinaal
inwerken. Niet ingedrongen olie direct verwijderen.
In plaats van met een spatel, kan de olie ook in kleine
hoeveelheden op de vloer gegoten worden en onmiddellijk
machinaal worden ingewerkt. Indien men na deze behandeling
geen egaal oppervlak verkrijgt, dient de behandeling na 6- 24 u
herhaald te worden. Tussen de 2 behandelingen licht opschuren
met een fijn schuurpad. 24 uur na de behandeling kan, indien
gewenst, Ecotec wasfinish met een vochtige doek aangebracht
worden en daarna polieren.
10 Materiaal:
Poliermachine, pad, spatel. Materiaal na gebruik met isoparafine
reinigen.

5 Verdunningsmiddel:
Niet van toepassing, Product is gebruiksklaar.
6 Droogtijd:
Naar gelang de temperatuur en de luchtvochtigheid,
stofdroog na 2 uur, na 24 uur schuurbaar en verder bewerkbaar.
De uiteindelijke hardheid wordt na ongeveer 1 week bereikt.
7 Waar:
Gebruiken voor intensief belaste oppervlakken binnenshuis,
zoals plankenvloeren, trappen, houten werkbladen.
Geëigend voor zowel hout als kurkoppervlakken.
8 Eigenschappen:
Technische eigenschappen :
De Ecotec High Solid olie werkt waterafstotend en
vochtregulerend. Deze olie veroorzaakt geen elektrostatische
lading en is sneldrogend.
Vakkundig, machinaal aanbrengen.
Biologische eigenschappen:
EN 71.3 veilig voor speelgoed.
Ecotec High Solid olie wordt gefabriceerd op basis van nietgiftige en natuurlijke grondstoffen. Mits correct toegepast is
Ecotec High Solid olie onschadelijk voor mens en milieu.

11 Stock:
Koel, droog en vorstvrij opslaan. Reeds geopende emmers zeer
goed luchtdicht sluiten. Grote verpakkingen met veel
luchtvolume vermijden, desnoods overgieten in kleinere
verpakking.
12 Samenstelling:
Lijnolie, Tungolie, Lijstandolie, kalkhars/verkookte tungolie,
kiezelzuur, bijenwas, isoparafine, loodvrije droogstoffen,
Candellilawas huidverhinderingsmiddel.
13 Veiligheidsvoorschriften:
Brandbaar product. Tijdens het gebruik niet roken of
blootstellen aan warmte, zorg tijdens en na het gebruik voor
een goede ventilatie. Zelfontbranding is mogelijk, gedrenkte
doeken in buitenlucht laten opdrogen.,
Ook niet giftige producten dienen voor kinderen onbereikbaar
te zijn. Olieresten laten indrogen en verder verwerken volgens
plaatselijke voorschriften.
14 Voorschriften VOC regulering:
VOC- gehalte 42 gr./L
Categorie: f; Type : Lb.
Max. grenswaarden voor dit product:
Vanaf 01-01-2007: 700 gr./L

De informatie van deze Technische Fiche dient als hulpmiddel voor de verkoper en gebruiker. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product
[Geef tekst op]
gebruikt kan worden op betreffende doel of ondergrond.
De Ecotec verven worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in Nederland door:

Eco Argile BV

info@ecoargile.nl

www.ecoargile.nl

