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Nowa Receptura
   Baza wodna

the brand for natural surface design.

•

odporny na warunki atmosferyczne

• doskonale kryj¹cy
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PROL GNUM

NATUR AQUA EXTERIOR ÖL 850-0077

Opis produktu Informacje dodatkowe

NATUR AQUA EXTERIOR  jest to lepka kombinacja ÖL
olejowo-woskowa o du¿ej zawartoœci substancji sta³ej na bazie 
olejów roœlinnych i sk³adników woskowych z dodatkiem 
bezo³owiowych sykatyw. 
Bezbarwny olej nadaje siê do stosowania na prawie wszystkich
gatunkach drewna w obszarach zewnêtrznych, o¿ywiaj¹c ich 

NATUR AQUA EXTERIOR-ÖL tworzy wytrzyma³¹, przyczepn¹
pow³okê ochronn¹. Zapewnia trwa³¹ ochronê przed
wysychaniem, wp³ywem czynników atmosferycznych i grzybem.

Szybko schnie i zawiera specjaln¹ ochronê przed œwiat³em.

NATUR AQUA EXTERIOR -ÖL nie mo¿e byæ 
u¿ywany na jednym stanowisku lakierniczym razem z

Przyk³adowe zastosowanie Normy

Meble ogrodowe z drewna tekowego

1 x NATUR AQUA EXTERIOR-ÖL 850-0077

Schniêcie przez noc

Szlifowanie miêdzyoperacyjne.

1 x NATUR AQUA EXTERIOR-ÖL 850-0077

Receptura produktu nie zawiera:

toksycznych metali ciê¿kich, wêglowodorów

fluorowanych (CKW, FCKW), polichlorowanych

bi- oraz tri-fenylów (PCB + PCT), 

pentachlorofenolu (PCP) oraz formaldehydu

U¿ycie

Informacje o zamawianiu

Przed u¿yciem produktu nale¿y powierzchniê dok³adnie 

wyczyœciæ i wysuszyæ.

Olej nanieœæ cienko na ca³¹ powierzchniê, zgodnie z kierunkiem 
s³ojów pêdzlem, wa³kiem lub czyst¹ such¹ szmatk¹.

Po 10 minutach nadmiar oleju zebraæ, a powierzchniê wytrzeæ 

do sucha. Nie nanosiæ oleju NATUR AQUA EXTERIOR ÖL 
przez warstwy zabrudzeñ i t³ustych substancji poniewa¿ drewno
wtedy œciemnieje a po pewnym czasie sczernieje.
Wczeœniej dok³adnie wyczyœciæ powierzchniê. Wyschniêcie 
utleniaj¹ce nastêpuje w temperaturze co najmniej 15°C po 

oko³o 12-16 godzinach.

Szmatki do czyszczenia i narzêdzia s¹ samozapalne. 

Numer katalogowy.:

850-0077-20LE             Pojemnik 20 litrów 
850-0077-2,5LE            Pojemnik 2,5 litra 
850-0077-1LK               Pojemnik 1 litr 

Przechowywanie i tra³oœæ:
W zamkniêtym oryginalnym pojemniku min. 6 
miesiêcy. Przechowywaæ w temperaturze pokojowej 
(maks. 30 ° C).

Dane techniczne
Wartoœci VOC

           Wszystkie dane odpowiadaj¹ aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie s¹ podstaw¹ do roszczeñ  gwarancyjnych i odpowiedzialnoœci prawnej.

barwê.

Iloœæ wynosi ok. 2 x 30 g/m². 

Dlatego nale¿y je dok³adnie czyœciæ i osobno
poddaæ utylizacji. Dlatego nale¿y je zawsze
dobrze zmoczyæ i wywiesiæ na zewn¹trz w 
celu wysuszenia. Wyrzucaæ mo¿na tylko 
suche szmatki. Zalecane jest regularne 
odnawianie, co najmniej raz w roku, w zale¿noœci
od warunków atmosferycznych i sposobu u¿ytkowania.

Wartoœæ rzeczywista (w stanie gotowym do u¿ycia): 60 g/l

Wartoœæ graniczna: 140 g/l

lakierami zawieraj¹cymi NC lub lakierobejcami.
Wystêpuje niebezpieczeñstwo samozap³onu 
(przepisy bran¿owe VBG 23 12). Nas¹czone szmatki 
rozwiesiæ i suszyæ na powietrzu. Wychniête szmatki
oddawaæ do utylizacji.
Przed u¿yciem dobrze wymieszaæ.
Zawsze wykonaæ próbne malowanie.

Rentzsch-QS

TOX-FREE
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