O1 TEAK OIL
Olejek do drewna egzotycznego
Informacja techniczna
Składniki produktu:

produkt jednokomponentowy

Opakowania:

250 ml, 2,5 l

Opis produktu:

Jednokomponentowy olej do drewna na bazie dyspersji rozpuszczalnikowej
żywicy alkidowej.

Zastosowanie:

Teak oil O1 może być aplikowany na powierzchnię drewna nad i pod linią
wody a także do wnętrza jachtów.
Olej przeznaczony jest do zabezpieczenia drewna oraz drewna
egzotycznego trudnego w impregnacji jak: teak, mahoń, ipe, movingui, itp.
Doskonałe właściwości przenikania w strukturę powodują, że nie pozostawia
na powierzchni tłustej warstwy.
Tworzy warstwę izolacyjną, łatwą w utrzymaniu czystości
O1 Teak oil zabezpiecza drewno przed wilgocią oraz tworzeniem się pleśni.

Typ powierzchni:

drewno egzotyczne (np. Teak), drewno

Dane fizykochemiczne:
Kolor produktu:
Połysk powłoki:
Części stałe:
Wydajność teoretyczna:
Przygotowanie podłoża:

Bezbarwny lakier rodzaju tłustego
Matowy
31%
2
11÷12 m /l ( w zależności od rodzaju drewna i stanu powierzchni)
•
•
•
•

Przygotowanie do
aplikacji:

•
•

Z drewna lakierowanego lub bejcowanego usunąć całkowicie
warstwy starych powłok zabezpieczających
W razie konieczności powierzchnię szlifować papierem ściernym o
gradacji P80~P100
Umyć dokładnie powierzchnię przy pomocy C4 Teak Cleaner Sea®
Line
Nowe drewno typu Iroko, ipe, paduk, azobe – powinno być
składowane przynajmniej przez okres jednego roku.
Składniki wymieszać do uzyskania jednolitej barwy.
®
Przed przystąpieniem do aplikacji O1TEAK OIL Sea-Line upewnij
się, że powierzchnia jest sucha a wilgotność drewna nie przekracza
18%.

Zalecenie:

Należy upewnić się, że substrat jest zgodny z nasycalnikiem drewna
rozpuszczonym w rozpuszczalniku

Warunki aplikacji:

Minimalna temperatura nanoszenia O1 TEAK OIL wynosi + 5°C.
Maksymalna temperatura nanoszenia O1 TEAK OIL wynosi + 35°C.
Najlepsze rezultaty otrzymuje się aplikując w temperaturze 20-25°C.

Sposób aplikacji:

Pierwszą aplikację nanosić: wałkiem, pędzlem
Konserwacja drewna, nanosić: wałkiem, pędzlem, pistoletem natryskowym
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O1 TEAK OIL
Olejek do drewna egzotycznego
Informacja techniczna
Aplikacja:

•
•
•
•
•

Czas utwardzania:

®

Aplikuj 1 warstwę O1 TEAK OIL Sea-Line aż do pełnego pokrycia
drewna.
NIE DOPUSZCZAĆ DO WYSCHNIĘCIA POWIERZCHNI, kolejne
warstwy należy aplikować „mokro na mokro”
Po upływie ok. 30 minut od aplikacji warstwy można rozpocząć
aplikację kolejnej warstwy.
®
Nakładaj O1 TEAK OIL Sea-Line do pełnego nasycenia drewna.
®
Po pełnym nasyceniu nadmiar O1 TEAK OIL Sea-Line usunąć z
®
powierzchni. Nieusunięcie nadmiaru O1 TEAK OIL Sea-Line z
powierzchni spowoduje pojawienie się połysku po jego wyschnięciu.
o

5 godz. – sucha na dotyk w 20 C.
o
3 dni – pełne utwardzenie w 20 C.
o

Temperatura poniżej 20 C znacznie wydłuża czas utwardzania
Podane czasy należy traktować jako wskazówki. Rzeczywisty czas
utwardzania może być dłuższy lub krótszy i zależy od grubości warstwy,
wentylacji, wilgotności powietrza, itp.
Dalsze prace:

•
•
•

Zasady BHP:

Po upływie 3 dni od aplikacji można przystąpić do użytkowania
®
elementu zabezpieczonego O1 TEAK OIL Sea-Line
Ze względu na działanie promieni UV, oleisty wygląd drewna będzie
stopniowo zanikał podczas użytkowania
Kiedy drewno nabierze lekko szarego zabarwienia ponownie aplikuj
®
O1 TEAK OIL Sea-Line zgodnie z instrukcją

Podczas pracy konieczne jest używanie sprawnego sprzętu ochrony
osobistej.
Należy chronić skórę i oczy.
Pomieszczenia wentylować.
Mycie narzędzi należy przeprowadzić bezpośrednio po aplikacji.
Uwaga:
W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi
zawartymi w Karcie Charakterystyki dla danego wyrobu.

Przechowywanie:

Składniki produktu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia, ciepła i promieni słonecznych.
Uwaga:
Po każdorazowym użyciu, pojemniki należy natychmiast zamknąć!
Utwardzacz chronić przed przegrzaniem!

Okres przydatności:

5 lat od daty produkcji.

Gwarancja jakości:

Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania
standardów ISO 9001 oraz 14001

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za
rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i
określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Marka Sea-Line® nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów.
Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na
rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy
niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.
TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.
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