TECHNICKÝ LIST
HU-COMPLEX-STEINÖL
OLEJ NA KÁMEN
Druh produktu: Směs tvrdých olejů na základě rostlinných olejů, balzámů,
tvrdých vosků, parafínů, bez olovnatých látek, které se vypařují při
schnutí.SteinÖl můžeme použít na kámen, přírodní kámen, cihly, obkládací
dlaždice, mramor nebo podobné materiály. Díky otevřeným pórům zaručuje
SteinÖl odolnost vůči vodě i zbroušení. Proniká hluboko do pórů materiálu a
zpevňuje ho. Díky tomu si zachovává vždy pevnost a čerstvý vzhled. Je také
odolný vůči vínu, pivu, limonádám, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku, UVzáření a též proti vlivům počasí. Ostatní chemikálie, co nejdříve odstraňte z
povrchu materiálu.Po vytvrzení je fyziologicky nezávadný.

Upozornění: COMPLEX-STEINÖL je lépe zpracovatelný, když se před použitím protřepe a zamíchá.
Nanáší se v tenkých vrstvách,na natíraných plochách nesmí zůstat žádný přebytečný
olej,zbytky nevsáknutého oleje se musí odstranit,jinak se tvoří matná a lesklá místa.
Příprava:

Podklad musí být bez prachu,mastnot a jakýchkoliv jiných nečistot.

Způsob nánosu: STEINÖL může být stříkán,natírán štětcem,houbou,ale i namáčen nebo
nanášen válečkem, ale může se nanášet i Airless, Airmix nebo elektrostaticky.
Teplota okolí a materiálu by měla být nejméně 150 C
Technické údaje: Hustota:přibližně 0,85 g/cm3 , Teplota vzplanutí:62°C
Spotřeba: Je závislá na savosti materiálu,ale pohybuje se přibližně kolem 10m2
K čištění nástrojů použít: Komplex ISO-Spezialverdünnung
Doba schnutí:Pro dokonalé schnutí musí být zaručena neustálá výměna vzduchu
suchý na omak cca. po 2 hod
přetíratelnost cca. po 12 hod
dokonale vytvrzený po 24 hod
plně zatížitelný po 72 hod
Čím vícekrát je plocha materiálu ošetřena v prvních dnech, tím větší je její životnost
Uskladnění: :minimálně jeden rok při pokojové teplotě v uzavřeném originálním obalu
Předešlé informace jsou sestaveny podle současných poznatků a vyhovují všem platným
předpisům.Kvůli mnohostrannosti použití a pracovních metod jsou tyto informace nezávazné a
nezbavují tímto zpracovatele od vlastního přezkoušení,neboť výsledek práce je závislý na podmínkách
zpracování a použitém materiálu.
Výrobce:Josef Schellhorn GMBH,A-6330 Schwoich,Egerbach 50a,tel. 05372/58377,fax DW 74
Distributor:Acolor s.r.o,Semovická 498,Bystřice u Benešova 257 51,tel.0420/317 793 437,
fax. 0420/317 793 908

