Teknisk datablad

KUNOS Møbel- og Gulvolie Nr. 245
N

svarer til

LIVOS neutral

til allergikere, lugt- og kemikaliesensitive.

Uden æteriske olier
Anvendelsesområde

Til indendørs brug. Anvendes til behandling og pleje af trægulve samt møbler af massivt træ samt
krydsfinerplader. Kan anvendes både som efterbehandling til gulve grundet med KOIMOS Gulvolie og som
grundbehandling af trægulve. Betinget anvendelig til finer og indvendigt i skabe (se side 2). Ikke egnet til
bejdset træ.

Egenskaber

Koboltfri, uden æteriske olier. Efter 1. påføring er overfladen mat. Efter 2. og 3. påføring er overfladen
silkemat. Vandafvisende. Spyt- og svedægte jf. DIN 53 160. Egnet til legetøj jf. DIN EN 71, del 3.

Fuld varedeklaration

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

Farve

002 Farveløs

Fortynding

Olien kan påføres med pensel som den er. Skal olien sprayes på fortyndes den med maks. 5 – 10% SVALOS
Fortynder nr. 292.

Forarbejdning

Med pensel, rulle, sprøjte eller en bomuldsklud foldet som en lille pude ved temperaturer over 16°C.

Forbrug

Kan beregnes mere nøjagtigt vha. en test. Vejl:
1. påføring: 50 ml/m², dvs. 1 l rækker til ca. 20 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 12 timer, efterfølgende lag 24 timer. Gennemhærdet efter 4
uger. Ved højere temperaturer er tørretiden kortere, og der skal poleres tidligere. Ved lavere temperaturer
og højere luftfugtighed er tørretiden længere end angivet ovenfor.

Densitet

ca. 0,86 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 Møbel- og Gulvolie Nr. 245 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
Opbevares utilgængeligt for børn.
P301+P310
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående
til en læge.
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Bortskaffelse

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

Emballagestr.

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

KUNOS Møbel- og Gulvolie Nr. 245
Træ

Forberedelse:
Træ bør være tørt (træfugtighed under 12 %), fast, absorberende, harpiks- og støvfrit.
Forslibes trinvist til korn 240, undtagelse: eg til korn 180.
Forarbejdning
Omrøres godt. Fjern altid evt. opstået hinde fra produkt i brudt emballage. Foretag en test! Afhængigt af
krav/ønsker, absorberingsevne og træsort påføres 1-3 lag med pensel, rulle eller sprøjte. På meget
krævende overflade påføres altid mindst 3 lag.
1. lag påføres generøst. Træet skal mættes fuldt ud, så der ikke kan optages mere olie. Overskydende olie
fjernes med en fnugfri bomuldsklud efter 15 minutter (30 minutter ved meget hårde træsorter som f.eks.
nøddetræ).
2. lag: efter en nats tørring fordeles et par dråber pr. m2. Poler straks med filtpad eller bomuldsklud. 3. lag
påføres på samme måde som 2. lag.

Rengøring og pleje

Med TRENA Neutralrengøring. Anvend en hårdt opvredet klud.
Hvis overfladen bliver mat, kan træet plejes ved at påføre KUNOS Møbel- og gulvolie nr. 245.

Vær opmærksom på

Jo finere overfladen slibes, jo mindre bliver forbruget og filmnedslidning samt tilsmudsningstendens
reduceres. For grov slibning fører til vandfølsomme overflader og evt. grønfarvning.
Jo længere Møbel- og Gulvolie nr. 245 får lov at indvirke, jo stærkere bliver fremhævelsen af træets
årringe, særligt ved bøgetræ. Fra skrå kanter skal den våde malingsfilm fjernes helt efter påføring.
På træ, der ikke er helt mættet med Kunos Møbel- og Gulvolie, samt på hindedannende behandlet træ
kan der opstå pletter og misfarvning, hvis det udsættes for vand.
Ved finer, mindst 0,5 mm tyk efter slibning, påføres 1. lag sparsomt. Møbel- og Gulvolien er ikke egnet til
finer tyndere end 0,5 mm.
Lim og klister skal være hærdet helt, inden 1. lag påføres.
Skal indersider i skabe behandles, skal alle lag påføres sparsomt og gennemluftes mindst en uge, da der
ellers kan opstå lugtgener.
Koboltfri olie tørrer langsommere, hvis de påføres i for tykt et 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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