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trwały

Utrzymuje i chroni wszystkie zewnętrzne
powierzchnie drewniane 

szybkoschnący

zapewnia ochronę przed światłem słonecznym
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Nowa Receptura
   Baza wodna

the brand for natural surface design.

•

odporny na warunki atmosferyczne

• doskonale kryjący



www.heidelbergcoatings.pl

PROL GNUM

NATUR AQUA EXTERIOR ÖL 850-0077

Opis produktu Informacje dodatkowe

NATUR AQUA EXTERIOR  jest to lepka kombinacja ÖL
olejowo-woskowa o dużej zawartości substancji stałej na bazie 
olejów roślinnych i składników woskowych z dodatkiem 
bezołowiowych sykatyw. 
Bezbarwny olej nadaje się do stosowania na prawie wszystkich
gatunkach drewna w obszarach zewnętrznych, ożywiając ich 

NATUR AQUA EXTERIOR-ÖL tworzy wytrzymałą, przyczepną
powłokę ochronną. Zapewnia trwałą ochronę przed
wysychaniem, wpływem czynników atmosferycznych i grzybem.

Szybko schnie i zawiera specjalną ochronę przed światłem.

NATUR AQUA EXTERIOR -ÖL nie może być 
używany na jednym stanowisku lakierniczym razem z

Przykładowe zastosowanie Normy

Meble ogrodowe z drewna tekowego

1 x NATUR AQUA EXTERIOR-ÖL 850-0077

Schnięcie przez noc

Szlifowanie międzyoperacyjne.

1 x NATUR AQUA EXTERIOR-ÖL 850-0077

Receptura produktu nie zawiera:

toksycznych metali ciężkich, węglowodorów

fluorowanych (CKW, FCKW), polichlorowanych

bi- oraz tri-fenylów (PCB + PCT), 

pentachlorofenolu (PCP) oraz formaldehydu

Użycie

Informacje o zamawianiu

Przed użyciem produktu należy powierzchnię dokładnie 

wyczyścić i wysuszyć.

Olej nanieść cienko na całą powierzchnię, zgodnie z kierunkiem 
słojów pędzlem, wałkiem lub czystą suchą szmatką.

Po 10 minutach nadmiar oleju zebrać, a powierzchnię wytrzeć 

do sucha. Nie nanosić oleju NATUR AQUA EXTERIOR ÖL 
przez warstwy zabrudzeń i tłustych substancji ponieważ drewno
wtedy ściemnieje a po pewnym czasie sczernieje.
Wcześniej dokładnie wyczyścić powierzchnię. Wyschnięcie 
utleniające następuje w temperaturze co najmniej 15°C po 

około 12-16 godzinach.

Szmatki do czyszczenia i narzędzia są 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 trałość:
W zamkniętym oryginalnym pojemniku min. 6 
miesięcy. Przechowywać w temperaturze pokojowej 
(maks. 30 ° C).

Dane techniczne
Wartości VOC

           Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń  gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej.

barwę.

Ilość wynosi ok. 2 x 30 g/m². 

Dlatego należy je dokładnie czyścić i osobno
poddać utylizacji. Dlatego należy je zawsze
dobrze zmoczyć i wywiesić na zewnątrz w 
celu wysuszenia. Wyrzucać można tylko 
suche szmatki. Zalecane jest regularne 
odnawianie, co najmniej raz w roku, w zależności
od warunków atmosferycznych i sposobu użytkowania.

Wartość rzeczywista (w stanie gotowym do użycia): 60 g/l

Wartość graniczna: 140 g/l

lakierami zawierającymi NC lub lakierobejcami.
Występuje niebezpieczeństwo samozapłonu 
(przepisy branżowe VBG 23 12). Nasączone szmatki 
rozwiesić i suszyć na powietrzu. Wychnięte szmatki
oddawać do utylizacji.
Przed użyciem dobrze wymieszać.
Zawsze wykonać próbne malowanie.

Rentzsch-QS

TOX-FREE
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