Olje za utrjevanje tal z voskom
pures solid – brez razredčil
Informacije o izdelku
1500 - 1504

• Splošno
Kreidezeit je razvil lasten postopek za
izdelavo oljnatega voska za utrjevanje
tal. S topljenjem karnavba voska in
kolofonije glicerin estra v mešanici
lanenega in tungovega olja. Laneno olje
zagotavlja globoko prodiranje v površino
tudi v najmanjše lesne pore zaradi
majhnih molekul in daljšega »odprtega«
časa za obdelavo.
Vsebuje 100 % trdnih delcev ("pure
solid"), kar pomeni, da ne vsebuje niti
razredčil niti vode, temveč je sestavljeno
izključno iz naravnih olj, voskov in smol.
• Uporaba
Zaščita površine za les, pluto in kamen,
v notranjih prostorih, predvsem za tla in
pohištvo.
Ni primerno za prostore z vodovodno
napeljavo.
• Lastnosti
- ne vsebuje razredčila in vode, zelo
izdatno,

- dobro odporen na obrabo, ščiti pred
umazanijo in vodo
- transparenten, meden odtenek, deluje
toplo
- daljši »odprt čas« za obdelavo.
• Sestava
Laneno olje, karnavba vosek, tungovo
olje, laneno stand olje, tungovo oljestand olje, kolofonija glicerin estra,
neosvinčeni sikativi.
• Primerna orodja
Valjčki ali čopiči za večje površine.
Za večje površine: stroji za obdelavo tal
z mehkimi blazinami.
• Obdelava
Podlaga mora biti neobdelana, čista,
suha, vpojna, kemično nevtralna in ne
sme vsebovati olj.
Minimalna temperatura obdelave 10°C.
Olje v embalažah z različno saržno
številko je priporočljivo pred uporabo
medsebojno dobro premešati.

- svilnato mat, topel na otip,

Priporočljivo je, da na zaščiten del
površine nanesemo testni premaz, zato
da ocenimo, ali bo les spremenil barvo.

- enostaven za obdelavo, tudi popravila
površine so enostavna

Oljnati vosek ne smemo polivati po
površini !!!

- difuziven, antistatičen,

- odlična vpojnost
- odporen na slino in znoj v skladu z DIN
53160
- primeren je za obdelavo otroških igrač
(izpolnjuje DIN EN 71, 3. del)
- se ne trga in drobi

1.

Predhodna dela

Neobdelan les očistimo, zbrusimo
(izdelek 120 -180), zaoblimo robove in
odstranimo prah.
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2.

Premaz

Kreidezeitov oljnati vosek nanesemo
samo enkrat, oziroma na zelo vpojne
površine dvakrat.
Pred
drugim
premazom
površino zbrusiti.

moramo

Vmesno brušenje z brusnim papirjem
(zrnatost P 180 -220) v smeri vlaken.
Po brušenju temeljito odstranimo prah.
4.

Ročna obdelava:
Z
valjčkom,
krpo
ali
čopičem
enakomerno nanesemo Kreidezeitov
oljnati vosek.
Po 20 - 30 minutah (pri 20°C) celotno
površino zdrgnemo in spoliramo s suho
krpo brez vlaken, dokler površina ne
dobi enakomeren svilnato-mat izgled.
Strojna obdelava:
Z valjčkom enakomerno nanesemo
Kreidezeitov oljnati vosek. Po 10 - 30
minutah z mehko krpo vtremo v površino
in temeljito zdrgnemo in spoliramo,
dokler
ne
dobimo
površine
z
enakomernim svilnato-mat izgledom.
Pri drgnjenju in poliranju pazimo, da
odstranimo prekomerne nanose, saj
lahko ostanejo lepljiva ali svetleča
mesta.
Kreidezeitov oljnati vosek -pure solidse mora v celoti vpiti v les in ne sme
tvoriti plasti na lesu.
3.

temeljnem premazu lesna vlakna
postavijo pokonci in je površina hrapava.

Vmesno brušenje (opcijsko)

Vmesno brušenje z brusnim papirjem je
potrebno samo v primeru, če se po

Obdelava voska

Za večji sijaj lahko po 48 urah na
površino enakomerno in na tanko
nanesemo emulzijo karnavba voska
(izdelek št. 420) v razmerju 1:1
razredčeno z vodo. Počakamo da se
posuši in spoliramo.
Priporoča se, da pred to obdelavo
površino očistimo z vlažno (ne mokro)
krpo.
Vodi
dodamo
nekoliko
Marsejskega mila (izdelek št. 220).
• Redčenje
Pri zelo nizkih temperaturah, oz. malo
vpojnih lesovih (npr. hrast), se priporoča,
da v primeru ročne obdelave oljnati
vosek
razredčimo
z
20
%
Kreidezeitovega
balzamnega
terpentinovega olja (izdelek št. 447).
• Čas sušenja
Pri temperaturi 20 °C traja sušenje
približno 24 ur pri zračni vlagi 60 %. Po
tem lahko nanesemo nov nanos.
Visoka vlažnost, mraz, les, ki vsebuje
čreslovino (hrast itd.), ter prevelika
količina
nanosa,
lahko
bistveno
podaljšajo čas sušenja.
Končna trdnost je dosežena po približno
4 tednih. V tem času s površino
ravnamo pazljivo.
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• Čiščenje orodja

• Označevanje

Takoj po uporabi očistimo z balzamnim
terpentinovim oljem (izdelek št. 447) ali
toplim lugom iz mila (Marsejsko milo,
izdelek št. 220).
• Poraba
Glede na vpojnost tal, se za posamezen
premaz porabi približno 0,050 – 0,080
litra / m².
Dejansko porabo ugotovimo na objektu.
• Pakiranje

Odpade, ne vsebuje nevarnih snovi
• Opozorila
Zaradi vsebnosti naravnih olj lahko manj
osvetljene površine potemnijo. Pri
sušenju naravnih olj lahko nastane
tipičen vonj, ki po nekaj dneh izgine.
Če so na površini ostanki železnih
delcev, lahko pri ponovnem nanosu
oljnatega voska pride do spremembe
barve.
•

Izdelek št. 1500
0,375 l
Izdelek št. 1501
0,75 l
Izdelek št. 1502
2,5 l
Cene najdete v veljavnem ceniku.
• Shranjevanje
Oljna impregnacija, ki jo shranjujemo na
mestu, varnem pred zmrzaljo, v tesno
zaprti posodi, ima rok trajanja najmanj
dve leti.
• Odstranjevanje ostankov
Ne odstranjujemo v odpadne vode,
temveč posodo tesno zapremo in
shranimo
za
kasnejšo
uporabo.
Posušene ostanke lahko vržemo v
smeti. Prazno embalažo odvržemo v
zato predvidene zabojnike za odpadni
material.
Upoštevati
je
potrebno
aktualna določila o odstranjevanju
ostankov lakov in barv.

Varnostni napotki:

Zaradi vsebnosti suhih olj obstaja
nevarnost samovžiga, če uporabljamo
krpe za čiščenje!
Prepojene
krpe
razprostremo
na
prostem in jih posušimo ali jih shranimo
v ognjevarni posodi (pločevinki), ki jo
tesno zapremo. Pri nanašanju oljne
impregnacije pazimo, da ne pride v
stik
s
poroznim
izolativnim
materialom (npr. ekspandirana glina,
izolacija iz celuloze). Tudi tu obstaja
nevarnost samovžiga!
Oljnati vosek ne smemo polivati po
površini!!!
Shranjujemo na mestu, ki ni dosegljivo
otrokom.
Potrebna je pozornost na
alergije na naravne snovi.

možnost

• Čiščenje in nega
- pometamo / sesamo samo z mehkimi
metlami oz. sesalci z iztegnjenimi
kratačami;
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- za čiščenje nikoli ne uporabimo vroče
vode, temveč mlačno;
- čistimo z vlažno (ne mokro) krpo;
- uporabljamo samo mehke krpe za
čiščenje tal (bombaž);
- ne uporabljamo krp iz mikrovlaken, saj
te odstranijo olje;
- tekočo umazanijo takoj odstranimo in
ne pustimo, da se zasuši;
- nega / obnovitev sijaja površine z
emulzijo iz karnavba voska (izdelek št..
420), ki ga dodamo vodi za čiščenje;
- po potrebi vodi za čiščenje dodamo
marsejsko milo (izdelek št. 220), vendar
le majhno količino.
Upoštevajte
tudi
»nega/čiščenje« tal.

navodila

Opisani podatki so bili pripravljeni v skladu z
najnovejšimi izkušnjami, ki so nam na voljo.
Zaradi metod obdelave in vplivov okolja, kakor
tudi različnih kakovosti podlag, je potrebno
izključiti odgovornosti za splošno pravno
veljavnost posameznih priporočil.
Pred uporabo mora uporabnik preveriti
primernost izdelka za namen uporabe (testni
premaz).
Pri ponatisih ali spremembah proizvoda teksti
prenehajo veljati.
Aktualne informacije o proizvodu dobite
neposredno pri Kreidezeitu ali na internetu
www.kreidezeit.de
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