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Care Oil for Wood Garden Furniture
1. Termékleírás
Enyhén illatos, lenolaj alapú termék a kerti bútorok és más kültéri és beltéri időjárás-álló fafelületek alapkezelésére
és ápolására. Könnyű beszívódás, tökéletes sötétítőhatás a fa erezetén. A kezelt felületen a termék egy nyíltpórusú,
gázáteresztő, tapadó réteget képez. Használatával a fa szabadon lélegzik. Alacsony viszkozitás, aktív összetevőkkel.
2. Felhasználási területek
Időjárás-álló fák (mint például Teak, Robinia, Bangkirai) kültéri és beltéri használatára.
3. Felhasználási javaslat
A kezelendő felület száraz, por- és zsírmentes kell legyen. Használat előtt alaposan tisztítsa le a beszürkült és szenynyezett fafelületeket, majd tisztítás után simítsa le egy tapadó törlővel vagy egy piros tisztítótamponnal. Erős szürkeség esetén, ha szükséges először csiszolja le a felületet. Alaposan rázza fel a Care Oil for Wood Garden Furniture
terméket használat előtt.
Alapkezelés:

Ápoló kezelés:
Vigyen fel egy vékony réteget a Care Oil for Wood Garden Furniture hatóanyagból és dörzsölje be a száraz fába egy
lágy, nedvszívó törlőronggyal, majd hagyja a felületet száradni. Távolítsa el a felesleges olajat a túlságosan átitatott
részekről.
Megjegyzés: Biztosítson megfelelő szellőztetést a termék használatakor és a száradás ideje alatt.
Fogyasztás: 500ml egy teljes bútorzat esetén (1 asztal + 4 szék), alkalmazásonként
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Vigyen fel nagyobb mennyiségben Care Oil for Wood Garden Furniture hatóanyagot a száraz fára egy nedvszívó, lágy
törlőronggyal majd dörzsölje a felületbe. Az olajnak teljesen be kell szívódnia. Használja a törlőrongyot a felesleges
olaj egyenletes elosztására azon felületeken, melyek még nem voltak tökéletesen átitatva vagy itassa azt fel a fa
felületéről. Amint a fa megszáradt (nagyjából 6-9 órát követően) vigyen fel egy második réteget, ha az előzővel nem
érte el a megfelelő telítettségi szintet.

Technikai adatlap
4. Technikai adatok
pH érték:
Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode):
Szavatossági idő:

nem meghatározható, olaj alapú
n.a.
24 hónap

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): természetes olajok, izoparaffin hidrokarbonátok, ólommentes szárító
hatóanyagok.
A Care Oil for Wood Garden Furniture termékkel átitatódott törlőrongyok maguktól meggyulladhatnak ha száradásukkor nő a hőmérséklet. Ezért ezeket ajánlott kicsavarni és kiteríteni. Csak teljes száradás után vigye zárt helyre a
törlőrongyokat.
A Care Oil for Wood Garden Furniture terméket száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni. Óvja
a fagyástól! Gyermekek elől elzárva tartandó.

5. Egység méretek
Cikkszám: 0260050043

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink
alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az
általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem
fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti
fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga
kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége
ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is.

DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15. info@drs-floor.hu

2/2

Bontás nélkül új burkolat

500 ml doboz

