
Nature N-O740

     

Produktbeskrivning

100 % rena naturoljor, fri från lösningsmedel, tränger in djupt och ger lyster.

Användningsområde

Nästan alla träslag inomhus. Till exempel trä- och korkmattegolv, möbler,
arbetsytor, trätak, träbeläggning, industriparkett, trappor, etc. Även tropiskt trä
eller trä rikt på extraktivämnen kan bestrykas utan särskild förbehandling.

Produktdata

N-O740 750 ml, 5 l

Leveransviskositet DIN 4mm i sec. 25 ± 2

Hållbarhet - originalförpackning försluten minst 2 år

Ytterligare uppgifter i säkerhetsdatablad enligt 91/155/EES  

Förbehandling av underlag

 

Obehandlade träytor
Möbler
Golven

P180, P240, P320
P120, P150, P180

Bearbetning

 

Rör om ordentligt! 

 

Applicera produkten i riklig mängd med hjälp av exempelvis pensel,
roller, svamp, sprutpistol. (max. 80°C) Under de 60 minuter som
exponeringstiden varar måste ställen där träet absorberar oljan
genast bättras på, för att du ska kunna uppnå en tillräcklig
skyddsverkan och förhindra fläckar. Efter exponeringen måste
överskottet noggrant avlägsnas, t.ex. med en gummiskrapa eller en
borste. Kontrollera på förhand att verktygen är oljebeständiga och
inte färgar av sig. Överflödig olja gnids in med en luddfri
bomullsduk. Resterna kan också arbetas in maskinellt med
slipdyna. Golven efterpoleras med en fin, mjuk slipdyna 24 timmar
efter att överskottet avlägsnats. Detta ökar hållbarheten avsevärt.

Applicering

se Bearbetning  

Sträckförmåga (m²/l) 8 - 15

Torktid

Exponeringstid med rikt överskott 60 minuter

slipbar från 12 timmar

inledande, lätt belastning från 24 timmar

fullt uthärdad, genomhärdad från 7 dagar

Efterbehandling

Man kan efter föregående torkning och sandpappring (möbler P320/P400, golv
P240) bestryka produkten på nytt. Nature-produkter måste från tid till annan
efterbehandlas med samma produkt.

Särskilda anvisningar

OBS: Trasor ska efter användning antingen läggas ut plant för att torka eller
förvaras i lufttät behållare. Risk för självantändning föreligger!

Produkten är biologiskt nedbrytbar, men får inte hällas ut i avloppet. (Ta
hänsyn till regionala bestämmelser!)

Produkten kan användas utan att synliga övergångar framträder, är mycket
värmetålig (upp till 120°C), trampsäker och smutsavvisande.

Då trät behandlas med naturprodukter går det inte att ange några definitiva
torktider. Man kan inte använda begrepp som "dammtorr" eller "slipbar", som
är brukligt när det gäller konventionella lacksystem.

Provningsstandarder

 

DIN 68861/1C Kemisk påfrestning på möbelytor.

 

EN 71-3 Migration av lösliga tungmetaller

 

R9 Halkskydd enligt BGR 181 och DIN 51130.
 * ansökt om 

 

Byggprodukter som uppfyller tyska institutet för byggnadstekniks
(DIBT) tekniska regler. För byggdelar som parkett, trappor etc. går
det att ansöka om CE-märkning. AgBB-godkännande för
användning på parkett- och trägolv enligt DIN EN 14342.
 * ansökt om 

 

Tox Control - Sigillet för emissionsfattiga lackeringar.
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Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av
kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga
garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala
arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för
den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpa produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och
labbtekniker efter bästa förmåga.
Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade
produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning
eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de
företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen
av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version:2016-04-22
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