
Čistící a ošetřující olej na všechny olejované a voskované plochy, jako je
dřevo, korek anebo přírodní linoleum.

Vhodný k čištění podlahy jak po částech, tak kompletních
ploch (olejové mytí podlahy).
Oblast použití: 
Na ošetření všech olejovaných a voskovaných ploch, jako je dřevo, korek a
linoleum v interiéru, brání tvorbě vyšlapaných míst.

Technické vlastnosti: 
Transparentní, jednoduché použití. Ošetřená plocha je prodyšná, hedvábně
matná, odolná, vodoodpudivá a nežloutnoucí. Testováno na migrační chování
podle DIN EN 71, část 3 a podle DIN 53160 na odolnost proti potu a slinám.

Barevný odstín: 
odstín 002 bezbarvý

Složení: 
Lněný olej, tungový olej, vařený lněný olej, ricinový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, oxid zinečnatý, oxid hlinitý,
kaolín, mastek, mikrokrystalický vosk, oxid křemičitý, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max. 660 g/l. Limitní hodnota EU
činí max. 700 g/l (kategorie „f“ z roku 2010).

Podklad a příprava: 
Povrch musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), zbavený nečistot a mastnoty. Povrch nejdříve vyčistěte Rostlinným
mýdlem 930 (stírejte na vlhko). Potom povrch neutralizujte (setřete) čistou vodou a nechejte dobře uschnout. Teplota
podlahy při zpracování musí činit minimálně 16 °C.

Zpracování: 
Čisticí a ošetřující olej nanášejte tence a rovnoměrně podlahovým mopem s krátkým vlasem. Po 15 - 20 minutách odstraňte
přebytečný olej a povrch vyleštěte bílým padem. Silně opotřebované a ochozené a tenké povrchy můžete následně ošetřit
také Tvrdovoskovým olejem 290. Před začátkem prací proveďte zkoušku! Při zpracování a sušení zajistěte optimální cirkulaci
čerstvého vzduchu! V opačném případě je možná tvorba nepříjemného zápachu!

Doba schnutí: 
Po 6 - 12 hodinách (při 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50-55 %) je povrch suchý, brousitelný a přetíratelný. Podlahu první
den po ošetření zatěžujte opatrně. Plné zatížení po 7 - 14 dnech.

Velikost balení a spotřeba: 

Spotřeba a vydatnost závisí na savosti podkladu. Vydatnost 25 – 35 m2/l, spotřeba 30-40 ml/m2. Přesnou spotřebu zjistíte
zkouškou na daném materiálu.

Balení vystačí na...*
0,25l

závisí na míře zašpinění,
savosti podkladu a způsobu
použití

0,75l

2,5l

10l
* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

 

Skladování a trvanlivost: 
V chladu, suchu a teplotách nad nulou. Obal těsně uzavřený. Neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Na povrchu se
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může utvořit tenká krusta, která musí být před použitím odstraněna.

Likvidace: 
Dle místních, úředních předpisů. Zaschlé zbytky mohou být odstraněny do komunálního odpadu. Katalogový klíč odpadů:
EAK 08 01 02

Ředící a čistící prostředky: 
Pracovní prostředky vyčistěte okamžitě po použití Ředidlem LEINOS 200.

GISCODE: 
Ö 60+

Zvláštní upozornění: 
Barevné odstíny a jejich barevný vzhled jsou nestálé. V závislosti na šarži, podkladu a způsobu nanášení jsou možné
odchylky. Proschlý originální barevný odstín se odlišuje od čerstvého barevného odstínu, který se nachází v balení. Je tedy
nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barvy. Smíchejte vzájemně různé šarže stejného barevného odstínu.

Standardní věty o nebezpečnosti: 
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

GHS08

Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem,
uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí
samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou
ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití
stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou
založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a
nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji

platnost.
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