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Oblasti použití:
Rhenodecor Holzöl se používá k povrchové úpravě dřeva pro vnější prostředí – terasy a zahradní nábytek
z modřínu, jedle, impregnované borovice, teaku, bangkirai, jako i dalších tvrdých dřevin. Hodí se i na dřeva
již dříve upravené olejem. Vyrobeno z olejů na přírodní bázi.
Vlastnosti:
Vysoká vydatnost, odpuzuje vodu, velký penetrační účinek, umožňuje dýchání dřeva. Po proschnutí bez
zápachu, bezbarvý nebo lazurovací povrch.
Upozornění: Rhenodecor Holzöl je na bázi přírodního oleje a je tímto ne příliš odolný vůči oděru. U zabarveného přírodního oleje je vždy patrný určitý přirozený oděr. K nejmenšímu oděru dochází u bezbarvého
Holzölu. V průběhu fáze schnutí, která u olejů trvá déle je možnost oděru vyšší než po proschnutí.
Postup zpracování:
Odstíny:

Stupeň lesku:
Nanášení:
Konzistence pro zpracování:
Ředění:
Čištění nástrojů:
Podklad a nanášení:

Teplota při zpracování:
Schnutí pří běžných podmínkách:
Další nátěry:
Spotřeba:
Skladování:

Doporučená vlhkost dřeva:
Další podmínky:

transparentní lazurovací – viz. vzorkovník Design Collection 1
(Rhenodecor). Dodáván v odstínech: bezbarvý, světle hnědá, medová borovice, světlý dub, týk, kaštan, mahagon, ořech, palisandr, jedlová zeleň, stříbrno-šedá, bílá, ebenová čerň.
hedvábně lesklý
natírání, máčení, válečkem nebo tamponem
neředěný
ředidlem Rhenodecor nebo univerzálním ředidlem
univerzálním ředidlem 140 nebo 1400
Všechna listnatá i jehličnatá dřeva. Podklad musí být čistý a suchý.
Vlhkost dřeva nesmí překročit 15 %. Zahnědlá místa nebo lišejníkovité povlaky před nanesením dobře okartáčovat. Před nanášením dobře promíchat. Zpracovávat neředěné. Měkkým štětcem roztírat po
směru vláken dřeva. Dbát na dostatečný nános v oblasti příčného
dřeva.
Ne pod + 8 °C
Na pohmat suchý po 1 až 2 hodinách
Po 24 hod, vyšší vlhkost vzduchu, jakož i nízké teploty zpomalují
schnutí.
40 -60 ml/m2 na jeden nános - podmíněno savostí dřeva
v originálním balení je možno skladovat 1 rok, skladovat při teplotách
v rozmezí 0 - 25 °C, na suchém a dobře větratelném místě. Chránit
před horkem, sálavým teplem a slunečními paprsky. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.
max. 15%
před upotřebením a po delším stání dobře promíchat. Nemíchat s
vodou ředitelnými produkty. Povrch dřeva musí být čistý, suchý bez
tuků a vosků

Další doporučení:
Nesmí vzniknout žádný uzavřený film oleje na povrchu materiálu. Přebytky oleje je nutno odsát štětcem nebo
hadrem.
Důležité upozornění:
Riziko samovznícení – např. u napuštěného hadru – použitý hadr skladovat pod vodou nebo ve vhodných
uzavíratelných kovových nádobách.
Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:
Nad 60 °C, přípravek je podle ČSN 65 0201 hořlavý: Hořlavina III. třídy.
Výrobce:
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ISO 9001
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Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Asp. Tox. 1 H304
Nebezpečné látky: nafta (petrolej) hydrogenovaný těžký
Standardní věty o nebezpečnosti
H304
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P331
P280
P301+310
P405
P501

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko/ lékaře.
Skladujte uzamčené.
Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných
odpadů.

První pomoc:
Všeobecné pokyny.
Ihned svlékněte znečištěný oděv a odstraňte ho bezpečným způsobem. V případě nehody nebo při nevolnosti ihned přivolejte lékaře.
Při vdechnutí
Postiženou osobu vyvést na čerstvý vzduch a uložit do klidové polohy. Při potížích přepravit k
lékařskému ošetření. Při nepravidelném dýchání/zástavě dechu: zavést umělé dýchání. Ihned přivolat
lékaře.
Při styku s kůží
Při styku s kůží ihned omýt vodou a mýdlem. Při přetrvávajícím podráždění kůže vyhledat lékaře.
Při styku s očima
odstranit kontaktní čočky. Při styku s očima důkladně vypláchnout velkým množstvím vody nebo
roztokem pro vyplachování očí. Přepravit k lékařskému ošetření.
Při požití
Nevyvolávat zvracení – nebezpečí aspirace. Ihned přivolat lékaře.
Ekologie:
Nevylévat do povrchových a odpadních vod, nekontaminovat zeminu.
VOC: 650 g/l
Hustota: 0,860 g/cm³
Informace o odpadech:
Nevylévat do kanalizace. Zneškodnit ve spalovně v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný
obal odevzdejte ve sběrných místech nebezpečného odpadu. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 11*. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly.
Dodávaná balení:
750 ml dóza
2,5 l kbelík
30 l soudek
Upozornění:
Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést
vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní
podmínky, proto nezakládají právní nárok.
S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.
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