1složkový Tvrdý voskový olej

HARDWAXOIL
1složkový tvrdý voskový olej na rozpouštědlové bázi pro silně zatěžované dřevěné podlahy
Použití:
1složkový tvrdý voskový olej na rozpouštědlové olejovo-/
pryskyřičné bázi s rychlým schnutím pro silně namáhané
dřevěné podlahy.
Vhodný mimo jiné pro úpravu:
		
● zbroušených parketových a dřevěných podlah v silně
namáhaných prostorech
		
● zbroušených palubkových parket
		
● zbroušených vysokohraněných lamelových parket,
dřevěných stavebních dílů v interiérech
		
● dřevěné dlažby
		
● parket na teplovodním podlahovém topení
Důležité upozornění:
Pallmann HARDWAXOIL obsahuje ca. 50% rozpouštědel.
Výrobky používané k zušlechtění dřevěných povrchů obsahující
rozpouštědla budou dle TRGS 617 stále více omezovány.
Z tohoto důvodu doporučujeme použití výrobků bez obsahu
rozpouštědel jako např. Pallmann MAGIC OIL 2K nebo Pallmann
SOYABASE PLUS.

Vlastnosti výrobku / přednosti:
Oxidativně schnoucí 1složkový tvrdý voskový olej na olejovo-/
pryskyřičné bázi s velmi dobrou odolností vůči chemickému a
mechanickému zatížení.
● Připravený k použití
● Rychleschnoucí
● Vysoce elastický
● Minimalizuje boční slepování
● Zvýrazňuje strukturu dřeva
● Zpracovatelný bez rizika tahů
● K nanášení špachtlí i válečkem
● Lehce zpracovatelný
● GISCODE Ö60
Technická data:
Druh balení: 		
Dodávané balení: 		
Skladovatelnost: 		
Stupeň lesku:		
Barva: 				
Spotřeba na nanášenou vrstvu:
Teplota při zpracování:		
Brousitelný:		
Přepracovatelný:		
Plné zatížení: 		
* při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

plechová nádoba
3l
ca. 12 měsíců
hedvábný polomat, mat
nahnědlá-transparentní
ca. 60 ml/m²
18 - 25 °C
po ca. 8-12 hodinách*
po ca. 8-12 hodinách*
po ca. 8 dnech*

HARDWAXOIL
PALL-X
96
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Údaje3.oDoba
spotřebě:
Doba schnutí u 3 vrstev: 1. vrstva ca. 2 hod.
Doporučené množství na vrstvu:
ca. 60ml/m²
2. vrstva ca. 3 hod.
(válečkem)
4. Před posledním nátěrem je nutno provést řádný mezibrus
Doporučené množství na vrstvu:
ca. 30 - 40ml/m²
brusnou mřížkou Pallmann zrnitosti 120.
(špachtlí)
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vzduchu
> 35 %
Důležitá
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je možné po vyschnutí poslední
Chránit
před
mrazem a teplotou vyšší než 40 oC. Načaté
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dřevěné
dlažby
může
být spotřeba
značně vyšší, což
může
způsobit
výrazně
delší
schnutí.
• Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25° C, relativní vlhkosti

•
•
•
•

vzduchu v rozmezí 35% -65 %. Nízké teploty a vysoká
vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost
vzduchu zkracují dobu schnutí.
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nejdříve po 12-14
GISCODE Ö 60
S velkým obsahem
dnech.rozpouštědel. Třída nebezpečnosti A II podle TRbF 20.

Tekutina a páry jsou hořlavé. Rozpouštědlové páry mohou tvořit se vzduchem
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Při a po zpracování
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FINISh
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CARE nejdříve po 12-14 dnech.
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Dbejte mezi jiným na: Předpisy TRbF 20, GefStoffV a TRGS 617,
bezpečnostní
upozornění na etiketě
nádoby,
v bezpečnostním
listě,
Doporučujeme
dbát
mimo
jiné na následující
v informacích o skupině výrobků a pokynů vzorového provozu, Odborných
normy
a
doporučení
:
DIN
18
356
stavebních společenství pro výrobky s GISCODE Ö 60.

•

„Parketářské práce“ a DIN 18367 „Práce
dřevěnou dlažbou“.
Důležitésupozornění:

Brusný prach olejovo-pryskyřičných výrobků je samovznítitelný - nebezpečí
požáru! Po ukončení broušení je nutno zbylý brusný prach namočit ve vodě
aOchrana
zlikvidovat práce
v těsně uzavřených
nádobách!
Při kontaktu
výrobku s pady
a životního
prostředí
:
nebo textilními materiály existuje nebezpečí samovznícení! Proto je nutné
GISCODE W 3
hadry,
namočit
ve vodě a uschovat/zlikvidovat
v těsně
Lak na pady
vodní aj.
bázi,
obsah rozpouštědel
do 15%. Ve smyslu TRGS
617 uzavřených
vhodný jako
nádobách.
A
náhrada
za silně rozpouštědlové prostředky pro úpravu povrchů parket. Při

zpracování se zásadně doporučuje používat ochranný krém na kůži jakož i větrání

Likvidace
odpadu:
pracovních prostorů.

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do
kanalizace,
do vod
nebo do půdy. Kovové nádoby beze zbytku vyprázdněné
Likvidace
odpadu:
a bez kapek, jsou recyklovatelné [DSD]. Nádoby s tekutými zbytky jakož i
Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Nevylévat do kanalizace, do
shromážděné tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným
vod nebo do půdy. Umělohmotné nádoby beze zbytku vyprázdněné a bez kapek,
zbytkem
obsahu jsou
stavební odpad. s tekutými zbytky jakož i shromážděné,
jsou recyklovatelné
[Interseroh].Nádoby
Tyto
našich
pečlivých
a zkušeností.
Rozmanitost
tekutéúdaje
zbytkyvychází
výrobkuz jsou
zvláštní
odpad,výzkumů
s vytvrzenými
zbytky obsahu
stavební
současně
použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a
odpad.
způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo
Tyto údaje vychází
našich
pečlivých
Rozmanitost
současně
ovlivněny.
Kvalita zVaší
práce
závisívýzkumů
proto avezkušeností.
Vašem odborném
posouzení
použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování
staveniště
a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní
však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce
zkoušky
nebo
technickou
poradustaveniště
k aplikaci.a Dbejte
na použití
směrnice
pro
závisí proto
ve vyžádat
vašem odborném
posouzení
správném
výrobku.
kladení
od pochybností
výrobce podlahoviny.
V případě
provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu
k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahové krytiny.

Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané
Zveřejněním
tohoto
technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy
informace
svou
platnost.
svoji platnost.

