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OLEJ OCHRONNY BARWIĄCY MERBAU 500ML STARWAX
(43144)
 

Opis słownikowy

materiały DREWNO EGZOTYCZNE

problemy brudne drewno, plamy na drewnie, stare
drewno, zaschnięte drewno

Opis produktu
 

Starwax Olej ochronny barwiący - olej tworzy warstwę ochronną przed tłuszczem i wodą, odżywia, impregnuje i barwi na kolor teku
meble z drewna egzotycznego i europejskiego. Bariera anty-UV blokuje odbarwianie pod wpływem promieni słonecznych. Formuła oleju
wzbogacona o olej z drewna tungowca, który zapewnia skuteczną impregnację. Stosować przed i po zakończeniu sezonu letniego.
Wyłącznie do drewna surowego. Przed użyciem produktu proszę zapoznać się z umieszczonymi niżej zaleceniami. Wstrząsnąć przed
użyciem.

WYDAJNOŚĆ:  ok. 15-20 m²/1l.

SPOSÓB UŻYCIA:

Małe powierzchnie: Nasączyć czystą, niezostawiającą kłaczków szmatkę. Nakładać małymi, okrężnymi ruchami. Pozostawić na
minimum 2 godziny, następnie osuszyć powierzchnię czystą szmatką, żeby usunąć tłuste ślady. Powtórzyć zabieg po 6 godzinach,
osuszając powierzchnię po 2 godzinach od nałożenia.

Duże powierzchnie: Uwaga: powierzchnia będzie mogła być użytkowana po 24 godzinach. Nałożyć obficie pędzlem zwykłym lub
ławkowcem, zgodnie z kierunkiem włókiem drewna. Po 10 lub 15 minutach osuszy czystą niezostawiającą kłaczków szmatką.
Powtórzyć zabieg po 6 godzinach i osuszyć po 2 godzinach po nałożeniu. Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia na 12
do 24 godzin. Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia na 12 do 24 godzin. Nie nakładać produktu przy dużej wilgotności
powietrza i temperaturze poniżej 12°C. Nie stosować do drewna woskowanego, malowanego, lakierowanego i lazurowanego. Drewno
surowe, nowe meble lub olejowane produktem innej marki dokładnie przeszlifować drobnym papierem ściernym, żeby uniknąć reakcji z
wcześniej stosowanym środkiem. Szmatki oraz narzędzia wyczyścić natychmiast po użyciu (w przypadku przechowywania materiałów
tekstylnych nasączonych produktem istnieje ryzyko samozapalania).
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