TOP-OLEJ
DO BLATÓW KUCHENNYCH

24 m2 / 1l

3028
Bezbarwny
Jedwabisty
Połysk

3058
Bezbarwny,
Matowy

3061
Akacja

3068
Surowe
Drewno

OPIS PRODUKTU
Bezbarwna lub transparentna kombinacją olejów
i
wosków
roślinnych
przeznaczona
do
zabezpieczania powierzchni mebli kuchennych oraz
blatów kuchennych i roboczych z drewna.
Top-Olej do blatów kuchennych został stworzony na
bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych.
Pozwala drewnu swobodnie oddychać, nie pęka, nie
łuszczy się, ani nie odpryskuje. Pokryta nim
powierzchnia jest odporna na zabrudzenia z wina,
piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych, mleka,
wody itd. zgodnie z normą DIN 68861-1A – żadnych
plam wodnych. Powłoka po wyschnięciu jest
bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (jest
bezpieczną powłoką zabawek dziecięcych zgodnie z
EN 71.3 oraz odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN
53160).
ZASTOSOWANIA ZALECANE
Top-Olej do blatów kuchennych jest idealny do
zabezpieczenia powierzchni mebli oraz blatów
roboczych wykonanych z drewna litego lub klejonego
(kuchenne blaty, biurka, półki itp.) we wnętrzach.
Nadaje się również do drewna korkowego i OSB.
SKŁADNIKI
Produkt na bazie naturalnych olejów i wosków
roślinnych (olej słonecznikowy, sojowy, ostowy; wosk
karnauba i kandelila), parafina, sykatywy (suszki)
i hydrofobowe substancje pomocnicze. Składniki
lotne: odaromatyzowana benzyna lakowa (nie
zawiera benzenu). Produkt jest zgodny z wymogami
dyrektywy
UE
(2004/42/EC).
Szczegółowa
deklaracja składu dostępna na żądanie.
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1 POWŁOKA

DANE TECHNICZNE
Ciężar właściwy : 0,92-0,97 g/cm³
Lepkość: 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm tiksotropowa
Zapach: słaby/łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy
Temp. zapłonu: >60°C wg. DIN EN ISO 2719
MAGAZYNOWANIE
Do 5 lat i więcej, pod warunkiem przechowywania
w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym
opakowaniu. W przypadku zagęszczenia produktu
pod wpływem niskiej temperatury, przechowywać
produkt w temperaturze pokojowej na 24 - 36 godzin
przed użyciem.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i nie
zmrożona (zawartość wilgoci maks. 18%).
Top-Olej do blatów kuchennych jest gotowy do użycia
i nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem produkt
starannie wymieszać.
Starannie usunąć plamy mikroporowate. Całkowicie
usunąć stare powłoki malarskie i lakiernicze.
W czasie szlifowania należy zawsze zakładać
maskę przeciwpyłową. Wypełnić spękania, dziury
i otwory po sękach (najlepiej Szpachlą do drewna
Osmo). Starannie oszlifować powierzchnie drewna.
Rozpocząć od gruboziarnistego papieru ściernego
a wykończyć papierem ściernym do mebli P220-240.
Przed nałożeniem powłoki olejowej usunąć pył ze
szlifowania przy pomocy miotły lub odkurzacza.
Wygląd wykończonej powierzchni zależy, między
innymi, od naturalnej charakterystyki drewna.
W związku z powyższym należy zawsze wykonać
próbne nałożenie produktu, zwłaszcza w przypadku
powierzchni nieznanych.
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METODY APLIKACJI
Nakładać cienką warstwę zgodnie z kierunkiem
słojów drewna za pomocą niekłaczącej szmatki.
Pozostawić do wyschnięcia przez 8 do 10 godzin,
zapewniając dobrą wentylację. Powtórzyć aplikację
2-3 razy.
W przypadku renowacji wystarczy nałożenie
pojedynczej warstwy niekłaczącą szmatką.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Przy pomocy środka do czyszczenia pędzli firmy
Osmo (nie zawiera związków aromatycznych).
CZAS SCHNIĘCIA
Czas schnięcia, ok. 8-10 godzin (normalne warunki
atmosferyczne, 23°C/50 % wilgotności wzgl.).
Niższe temperatury i/lub wyższa wilgotność mogą
wydłużać czas schnięcia. Należy zapewnić dobrą
wentylację podczas schnięcia.
POKRYCIE
1 litr wystarcza na ok. 24 m² powierzchni pokrytej
jedną powłoką. Pokrycie produktem
zależy
w znaczącym stopniu od charakteru drewna.
Wszelkie informacje odnoszą się do gładkich
i skrawanych/obrobionych
powierzchni.
Inne
powierzchnie nie gwarantują całkowitego pokrycia.
UWAGA
Bezbarwne Top-Oleje 3028 (Matowy) i 3058
(Jedwabisty Połysk) wzmacniają naturalny odcień
drewna (tzw. efekt wilgotnego drewna).
Top-Olej 3068 (Surowe Drewno) zapobiega
powstawaniu tego efektu i chroni drewno w sposób
prawie niewidoczny. Naturalna barwa jasnego
drewna zostaje zachowana.
Na ciemnym lub intensywnie czerwonym drewnie
powłoka z Top-Oleju 3068 (Surowe Drewno) może
być widoczna jako delikatny, biały osad.

Do usuwania uporczywych plam zalecamy Środek do
czyszczenia i pielęgnacji wosku Osmo, który
jednocześnie czyści i pielęgnuje.
UWAGA
Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę
lub na odzież. Produkt zawiera 2-butanonoksym. Może
powodować reakcje alergiczne. W razie konieczności
zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik
lub etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w
dobrze
wentylowanym
pomieszczeniu.
Zawartość
/pojemniki utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi
utylizacji substancji chemicznych (AVV 08 01).
Ostrzeżenie: Szmatki zwilżone produktem należy
wypłukać niezwłocznie po użyciu lub przechowywać
w hermetycznym pojemniku (ryzyko samozapłonu).
Sucha powłoka klasyfikowana jest zgodnie z normą
DIN 4102 jako B2 (palność normalna).
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
UTYLIZACJA
Pozostałości produktu oraz całkowicie opróżnione
opakowania należy utylizować zgodnie z oficjalnymi
wytycznymi lokalnymi (kod odpadu 08 01 11). Do
recyklingu należy oddawać wyłącznie puszki opróżnione.
ODCIENIE BARW
3028 Bezbarwny, Jedwabisty Połysk
3058 Bezbarwny, Matowy
3061 Akacja
3068 Surowe Drewno
ROZMIARY PUSZEK 0 , 5 L
Powyższe informacje przedstawiono zgodnie z najlepszą
wiedzą, jednak bez żadnych gwarancji.
Wersja 06/15

Top-Olej 3061 (Akacja) transparentnie barwi drewno
i nadaje mu szlachetny charakter.
Nałożenie zbyt grubej warstwy Top-oleju lub brak
odpowiedniej wentylacji może prowadzić do
wydłużenia procesu schnięcia.
We wnętrzach szaf i szuflad nałożyć tylko jedną,
cienką warstwę oleju przy pomocy szmatki
i pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.
Aby uzyskać wyższy połysk, na wyschniętą powłokę
należy nałożyć cienko Środek do czyszczenia
i pielęgnacji wosku Osmo (dostępny również
w Spray'u) i po wyschnięciu wypolerować.
Powierzchnie drewniane zabezpieczone Top-olejami
Osmo można bez problemu czyścić na mokro (wodą
z dodatkiem koncentratu Wich-Fix). Po umyciu
należy je wytrzeć do sucha.
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