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HeneVital UV-Schutzöl

HeneVital UV-Schutzöl je bezbarvý biologický olej založený na bázi obnovitelných zdrojů pro vnitřní a vnější prostory.
Obsahuje vybrané absorbery UV a zpomaluje trvale šednutí

Na základě vynikající hloubkové impregnace, podává HeneVital UV-Schutzöl silně vodu odpudivé a povětrnostním 
podmínkám odolné povrchy. Při tom jsou zachovány otevřené póry, prodyšnost a regulace vlhkosti přírodních dřevin.
Bobtnání a smršťování se účinně sníží.

Na základě své schopnosti a působení výtlaku vlhkosti, brání HeneVital UV-Schutzöl proti plísním a zmodrání přírodní cestou.
Neobsahuje olovo, kobalt, bez aromátů biocidů.
Oprava, obnovení a oživení olejovaných ploch je spojeno s velmi malými nároky.
Tento produkt je v souladu s Raouskou normou EN-71-3 bezpečný pro aplikaci na hračky - neobsahuje žádné nebezpečné 
látky.

TECHNICKÁ DATA

Barva: bezbarvý

Dodávaná viskozita: ca. 15s v DIN šálku 4 mm při 20°C.

Hustota: ca. 0,85 g/ml (bezbarvý)

Stupeň lesku: Hendvábný mat pololesk, v závislosti na nanášeném množství

Bod vzplanutí: 62°C

Použití:
– pro vysoce kvalitní masivní nábytek, panely, lišty a veškeré dřevěné objekty v interiéru
– určeno pro povrchovou úpravu týku
– vhodné také pro korek a kamenné podlahy
– vhodné i pro vybledlé a vybělené povrchy

Instrukce pro zpracování: 
Brusný papír 240-320 dle dřeviny, nanášení podle požadovaného efektu.

Zpracování:
Ruční nanášení: Štětcem nebo jemným Scotch Brite dobře vetřít (masírovat) a přebytek utřít vlněným hadrem.

Množství nanášení: 80 - 100 g/m².
Teplota při zpracování ne méně jak 5°C, zamezit přímému slunečnímu záření.

Máčení: Naředit s Henevital olejovým ředidlem podle druhu a savosti dřeviny. Přebytek pečlivě setřít 
bavlněným hadrem.
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Korekce viskozity: Nastaveno přímo ke zpracování.
V případě potřeby, např. u tvrdých dřevin lze ředit 10% produktem HeneVital 
Ölverdünnung.

Schnutí: Po prvním nátěru 8 - 12 hodin. Schnutí je závislé na naneseném množství oleje.

Zakončování: Při dobrém přebroušení se muže malinko přidat a kartáčem přeleštit. Kvalitnější plochu 
získáme další vrstvou Henevital tvrdým olejem Premium nebo tvrdým voskem Prémium.

Čistící prostředek: Henevital olejové ředidlo. 

VOC - legislativa: EU - hrniční hodnota produktu (kat. A/f):700 g/l
tento produkt obsahuje max. 555 g/l VOC.

Velikost obalu: 1 litr, 5 litrů a 25 litrů

Skladování: 12 měsíců v uzavřeném obale.

Teplota při skladování: Nesmí překročit 30°C.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Před zpracováním dobře promíchat.
Eventuelně vytvořený film před promícháním opatrně odstranit.
Obal stále dobře uzavírat a chránit před vniknutím vzduchu.
Je doporučena kontrola povrchu (především pórovité dřeviny) a eventuelní ošetření suchým bavlněným hadrem.
Není vhodné pro dřeviny ve stálém kontaktu s vodou a zeminou.
Bezpečnostní upozornění pro samovznícení
Nezpracovávat na stříkacích stojanech, na kterých jsou zpracovávány laky nebo mořidla obsahující NC
(dle VBG 23 § 18 profesní sdružení). Oleje nasycené hadrami po použití nechat na vzduchu vyschnout a 
zlikvidovat.
V jiném případě může dojít skrz tepelné přetížení k samovznícení.
Při čištění zamezit kontaktu s rychle vznětlivými materiály, jako čistící papír, nebo prach po broušení dřeva.
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