
MARCONOL PLASTIC-OIL
ULEI PROTECTOR PENTRU SUPRAFETE EXTERIOARE/INTERIOARE DE LEMN

cod 5320020

DESCRIERE

MARCONOL PLASTIC OIL este un ulei transparent de o
culoare usor galbuie, ideala pentru protejarea si renovarea
oricarui produs din lemn situat la exterior sau la interior.
Îmbunatateste nuantele de culoare ale lemnului fara a masca
nervurile acestuia. Poate fi utilizat în locul uleiului de in pur, de
care se diferentiaza printr-o rapiditate mai mare de uscare si o
duritate superficiala mai mare. Utilizat în mod regulat, acesta
împiedica formarea crapaturilor si mentine integritatea lemnului.

INDICATIIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe lemn opacizat în timp, la exterior si interior,
tratat anterior cu produse pe baza de solvent sau apa.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: uleiuri vegetale si rasini alchidice.
-Masa volumica UNI 8910: 0,89 ± 0,05 kg/l
-Aspect: lichid transparente de culoare usor galbuie
-Punct de inflamabilitate: 21-55°C
-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala 2 ore, totala dupa
12 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

- Spalati suportul cu detergenti si clatiti cu multa apa.
- Suprafetele care urmeaza sa fie tratate trebuie sa fie uscate si sa
nu prezinte urme de praf sau grasimi.
- Smirgluiti usor suprafata dupa care aplicati MARCONOL
PLASTIC OIL.

INDICATIIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial
sau sub actiunea directa a soarelui.
- Unelte: pensula, cârpa.
- Nr. straturi: 1
- Produsul este pregatit pentru utilizare sau poate fi diluat cu
maximum 10 % Acquaragia 5200010.
- Amestecati cu grija produsul înainte de utilizare.
- Modalitati de aplicare:
Aplicati produsul cu pensula, evitând acumularea produsului,
distribuindu-l pe suprafata cu o cârpa.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Acquaragia 5200010
imediat dupa utilizare.
- Consum indicativ: 15-17 mp/l per strat pe lemn cu grad mediu
de absorbtie.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30°C
Temperatura minima de conservare: +5°C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 3 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006.
-inflamabil.
-a nu se lasa la îndemâna copiilor.
-nu respirati vaporii.
-utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate.
-În caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i
recipientul sau eticheta.
-Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare.
-utilizati doar în locuri bine ventilate.
Contine: 2-butanonoxim- Poate provoca o reactie alergica.
Eticheta de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare
Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor
de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati
recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce
complet si tratati-le ca deseuri speciale.
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

- - - - -
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