Teknisk datablad

KOIMOS Naturolie Nr. 196
N

svarer til

LIVOS neutral

til allergikere, lugt- og kemikaliesensitive.

Uden æteriske olier
Anvendelsesområde

Til indendørs brug. Anvendes til ubehandlede trægulve og massivtræ - f.eks. møbler, paket,
trapper mm. Også egnet til absorberende sten.

Egenskaber

Fri for opløsningsmidler, koboltfri. Fri for æteriske olier. Efter 1. påføring fås mat overflade,
efter 2. påføring fås halvmat overflade. Spyt- og svedægte jf. DIN 53 160

Fuld varedeklaration

Linolie, Linolie-Standolie-Naturharpiksester, carnaubavoks, aluminiumsilikat, dehydreret
ricinusolie og blyfri tørremidler (Ca, Mn, Zr).

Farve

002 farveløs

Forarbejdning

Påføres med spartel eller rulle. Poleres efterfølgende med fnugfri klud eller maskine ved
temperaturer over 15°C (for yderligere anvisning se bagsiden).

Forbrug

Kan beregnes mere nøjagtigt vha. en prøve.
Vejl.:
1. lag: 20 g/m2, dvs. 1 liter rækker til ca. 47 m2. Ved eksotiske træsorter ca. 12-15 g/m2, dvs. 1
liter rækker til ca. 65-83 m2. (Bruttoforbrug! Maling, der hænger ved arbejdsredskaber er ikke
medregnet).
2. lag: 3 g/m2, dvs. 1 liter rækker til ca. 313 m2.

Rengøring

Værktøj rengøres straks efter brug med LEVO Penselrens nr. 997.

Tørretid

Ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed: 16 - 24 timer. Gennemhærdning opnået efter 4 uger. Ved
højere temperaturer er tørretiden kortere og der skal poleres tidligere.

Densitet

ca. 0,97 g/ml.

Vær opmærksom på

Sørg for tilstrækkelig udluftning efter forarbejdning.
Opbevar arbejdsmaterialer som f.eks. klude, poleringspads, svampe, slibestøv mv. vædet med
ikke gennemtør KOIMOS Naturolie nr. 196 i lufttæt metalbeholder eller i vand frem til
bortskaffelse, da der ellers er risiko for selvantændelse pga. indholdet af planteolie. Produktet
i sig selv er ikke selvantændende.
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.

Bortskaffelse

Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.

Emballagestr.

0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l; 200 l.

Opbevaring

Køligt, tørt. Uåbnet holdbar i mindst 4 år. Omfyld til mindre beholder efter åbning for at
minimere mængden af luft i beholderen.
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Brugsanvisning

KOIMOS Naturolie Nr. 196
Træ

Forberedelse:
Træ skal være tørt (træfugtighed maks. 12 %), fast, absorberende, harpiks- og støvfrit.
Forslibning foretages trinvis - kornstørrelse ved møbler op til korn 240, ved gulve op til korn
120 med valsemaskine, op til korn 180 med slibegitter.

Forarbejdning

Omrøres godt. Er emballagen brudt, kan der dannes en hinde på produktet - denne fjernes inden
brug. Lav en test før brug.
1. lag: påføres med skum- eller korthåret rulle eller med spartel. Poleres efter 20 minutter med
maskine og poleringspad eller bomuldsklud. Kontroller ensartetheden i modlys!
2. lag: der fordeles ca. 1 spsk/m2. Poleres med det samme med bomuldsklud eller maskine med
poleringspad af filt.
Alternativ efterbehandling: med ALISA Hård voks nr. 302 eller BIVOS Olie-voks nr. 376.

Rengøring

Overflade rengøres med TRENA Neutralrengøring nr. 556 jf. anvisning eller GLOUROS
Rengøringsmiddel nr. 1806 fortyndet min. 1:20. Anvend godt opvredet klud, så overfladen kun
gøres fugtig og ikke våd. Ved hver 4.-5. rengøring anvendes GLANOS Plejeemulsion nr. 559 i
vandet i stedet for TRENA Neutralrengøring/GLOUROS Rengøring.

Pleje

Grundrengøring med TRENA Neutralrengøring nr. 556 (fortyndet 1:5 med vand) eller GLOUROS
Rengøringsmiddel nr. 1806 (fortyndet min. 1:20). Plej overfladen med KUNOS Gulvolie nr. 1893
eller med den voks, der blev anvendt som efterbehandling, hvis overfladen ser mat ud. Er
overfladen helt slidt, behandles der inden pleje med KIOMOS Naturolie nr. 196, 3g/m2.

Vær opmærksom på

På træ, der ikke er mættet af KOIMOS Naturolie nr. 196, kan der opstå pletter og misfarvninger,
hvis det udsættes for vand.
Ved meget finporede træsorter som pæretræ eller tarmvridrøn poleres første lag ind allerede
efter 5 minutter, da der ellers kan opstå pletter. Arbejd ikke med spartel på disse træsorter.
Koboltfri olie tørrer langsommere, hvis den påføres i tykt lag.

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere
oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden www.livos.de. Databladet tjener et informations- og
rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.
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