Teknisk datablad

KUNOS Bordpladeolie Nr. 243
N

svarer til

LIVOS neutral

til allergikere, lugt- og kemikaliesensitive.

Uden æteriske olier
Anvendelsesområde

Til indendørs brug på massivt træ, f.eks. køkkenbordplader, spisebordsplader og vindueskarme samt
krydsfinerplader. Ikke egnet til finer, bejdset træ og indvendigt i skabe.

Egenskaber

Fri for kobolt og terpener. Tydeliggør træets struktur og årringe. Efter første påføring er overfladen mat. Efter 2.
og 3. påføring er overfladen silkemat. Spyt- og svedfast jf. DIN 53 160. Egnet til legetøj jf. DIN EN 71, del 3. Fri for
organisk-kemiske forbindelser jf. DIN EN 71 del 9. Vandafvisende efter 3 påføringer og 4 ugers gennemhærdning.

Fuld varedeklaration

Isoalifater, linolie-standolie-naturharpiks-ester, træolie, linolie, naturharpiksglycerinester, mikroniseret voks,
kiselsyre, dehydreret aminosukker og blyfri tørremidler (Ca, Mn, Zr).

Farve

002 Farveløs

Fortynding

Anvendes ufortyndet.

Forarbejdning

Med pensel, excentersliber med oliesugende polerskive eller en fnugfri bomuldsklud ved temperaturer over
16°C.

Forbrug

Kan beregnes mere nøjagtigt vha. en test. Vejl:
1. påføring: 45 ml/m², dvs. 1 l rækker til ca. 22 m².
2. påføring: 11 ml/m², dvs. 1 l rækker til ca 90 m².
3. påføring: 4 ml/m², dvs. 1 l rækker til ca. 250 m².

Rengøring

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

Tørretid

Ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed. Første lag 24 timer, efterfølgende lag 12 timer.

Densitet

ca. 0,88 g/ml.

Vær opmærksom på

Sørg for god udluftning under og efter forarbejdning.
Opbevar arbejdsmaterialer som f.eks. klude, poleringspads, svampe, slibestøv mv. vædet med ikke gennemtør
KUNOS Bordpladeolie nr. 243 i lufttæt metalbeholder eller i vand frem til bortskaffelse, da der ellers er risiko for
selvantændelse pga. indholdet af planteolie. Det flydende og forarbejdede produkt er ikke selvantændende.
P102
P301+P310
EUH066

Opbevares utilgængeligt for børn.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en
læge.
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Bortskaffelse

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

Emballagestr.

0,1l ; 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l

Opbevaring

Køligt, tørt. Uåbnet holdbar i mindst 4 år. Åbne produkter reagerer med ilt, hvilket kan føre til
hindedannelse og harsk lugt. Omfyld derfor rester til mindre beholder efter åbning.
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Brugsanvisning

KUNOS Bordpladeolie Nr. 243
Træ

Forberedelse:
Træ bør være tørt (træfugtighed under 12 %), fast, absorberende, harpiks- og støvfrit.
Forslibes trinvist til korn 240, undtagelse: eg til korn 180.
Alternativ:
Forslib til korn 120 og slib igen efter første påføring med korn 320.
Forarbejdning
Omrøres godt. Fjern evt. opstået hinde fra produkt i allerede åben emballage. Foretag en test.
1. lag påføres grundigt (fuldt mættet). Overskydende olie fordeles (fjernes givetvis) efter 20 minutter. Alle
træets porer skal være mættet med olie, der må dog ikke ligge noget olie på overfladen. Efter mindst 24 timers
tørretid påføres 2. lag (en teskefuld pr. m2) og poleres omhyggeligt ind.
Efter yderligere 12 timer kan det 3. lag påføres på samme måde som 2. lag.
3 lag er nødvendige for at opnå vandafvisende egenskaber.
Egnet værktøj er en excentersliber med oliesugende polerskive eller pensel og fnugfri bomuldsklud.
Vigtige informationer for første anvendelse:
Oliens maksimale vandafvisende egenskab opnår først sit maksimum efter 4 ugers gennemhærdning. I denne
tørringsperiode bør vand fjernes fra overfladen med det samme.

Rengøring og pleje

Med TRENA Neutralrengøring. Anvend en hårdt opvredet klud.
Hvis overfladen ser mat ud, kan træet plejes ved at påføre KUNOS Bordpladeolie nr. 243 på samme måde som ved
2./3. påføring.

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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