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Олія для термодеревини THERMOWOOD OIL

Олія для термодеревини THERMOWOOD OIL

Опис
Олія Thermowood Oil – суміш натуральних олій і смол, яка була розроблена спеціально для
опорядження термообробленої деревини для зовнішнього використання. Олія добре живить та
захищає деревину, роблячи її стійкою до води та інших шкідливих впливів. Для отримання
максимального захисту рекомендуються тоновані версії олії. Підходить для будь-яких виробів з
термообробленої деревини: садово-паркових меблів, терас, будинків, альтанок, пергол тощо.
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ: Перед використання необхідно добре розмішати олію у банці
і зробити пробний зразок. Наносити олію принаймні 2 шари за допомогою пензлика або валика
на попередньо очищену поверхню. Оскільки олія не містить силікону, після висихання олії та
шліфування поверхні, її можна покривати іншими лакофарбовими матеріалами. Оскільки
Thermowood Oil не тріскається і не відлущується, а зношується рівномірно, її необхідно
поновлювати. Для цього, після очищення виробу на суху поверхню, яку не потрібно шліфувати,
слід нанести олію. ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати у прохолодному добре вентильованому приміщенні

подалі від опалювальних приладів, джерел вогню та інших джерел займання. Берегти від
замерзання. УВАГА! Можливе самозаймання деревного пилу, бавовняної тканини, паперу та
інших подібних матеріалів, просочених олією. Тому з метою забезпечення швидкого висихання
олії приміщення, у якому знаходяться дані матеріали повинно бути добре вентильоване. Перед
утилізацією матеріали необхідно змочити водою. Оскільки дана технічна карта створена на
основі проб BormaWachs, тому кінцевий результат залежить від поверхні, способу нанесення олії,
виробничих умов, які ми не можемо проконтролювати, та не даємо жодних гарантій, а лише
рекомендації.
Наявність на складі:

В наявності

Код продукту:

SM00018

15,37 € /л.

Основні характеристики
Форма

рідина

Запах

типовий

Нанесення

пензлем, валиком, методом занурення

Розчинення

готове до використання

Витрати

20-24 м²/л в залежності від деревини

Час висихання

24 год в залеженості від деревини, температури та товщини
покриття

Нанесення наступного шару

8-12 год

Температура використання

не нижче +10⁰С

Температура зберігання

не нижче +5⁰С, оберігати від перемерзання

Очищення інструментів

Вайт спірит

