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TUNGOVO OLJE
sestava: laneno olje, tungovo olje
namembnost: zaščita notranjih lesenih površin kot so stene, tla, okenske police
oziroma pohištva (kuhinjski pult, kopalniški elementi) in opečnih tlakovcev
navodila za uporabo: Lesene površine predhodno obrusite s finim brusnim
papirjem (220). Olje lahko nanašate s čopičem ali brizganjem. Ker olje ne vsebuje
umetnih dodatkov za sušenje, v roku 30 minut s krpo odstranite morebitno
prekomerno količino. Premaz ponovite 2-3krat. Olje lahko pigmentiramo s poljubnim
barvnim odtenkom (max. 10%). Olje lahko uporabimo tudi za zaščito opečnih
tlakovcev. Tudi v tem primeru priporočamo nanašanje s čopičem in sicer v več
nanosih (2x do 3x). Opečne tlakovce lahko naknadno premažemo še z voskom za tla.
čas sušenja: V roku 24 ur je možno nanašanje naslednjega premaza, končna
suhost površine v roku 7 dni (pri 20ºC in 60% zračne vlage). Minimalna temperatura
za nanašanje je 10ºC.
vzdrževanje: Posebno vzdrževanje na ta način zaščitenega lesa ni potrebno
oziroma je odvisno od mehanske obrabe oziroma poškodb lesene površine. V tem
primeru zaščito površine osvežite tako, da jo najprej rahlo nabrusite in nato ponovno
premažete z 1 ali 2 nanosoma. Pomembno je, da površine redno čistite z
marseillskim milom.
rok uporabe: 24 mesecev v primeru originalno zaprte embalaže in 12 mesecev v
primeru že načete embalaže
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