
Bez rozpouštědel. Pečující a čistící přípravek na olejované a voskované
povrchy.

Oblast použití: 
Ke snadnému a rychlému zušlechtění předem navoskovaných a naolejovaných
interiérových ploch. Ponechává otevřené póry. Nevhodný na podlahy a
namáhané plochy!

Technické vlastnosti: 
Rychlé a snadné zpracování. Přírodní oleje proniknou hluboko do dřeva. Udržují
jej zdravé a pružné a brání vysýchání. Dobré osvěžení pro již ošetřené dřevo.
Není nutné žádné přebroušení při následné péči. Žádný nepříjemný zápach.
Odolnost proti slinám a potu podle DIN 53160, testováno na migrační chování
podle DIN EN 71, část 3.

Barevný odstín: 
Bezbarvý.

Složení: 
Lněný olej, světlicový olej, bentonitový jíl, olej z vlašských ořechů, vařený
tungový olej, karnaubský vosk, včelí vosk, kyselina křemičitá, bentonit, sušidla
(ošetřující produkt, nepodléhá směrnici Deco Paint).

Zpracování: 
Na povrch nábytku naneste čistým, měkkým hadříkem tenkou vrstvu ve směru
vláken, resp. struktury. V případě nábytkových povrchů, které nebyly ošetřeny
produkty LEINOS, vyzkoušejte výrobek na nenápadném místě z důvodu
snášenlivosti.

Velikost balení a spotřeba: 

Cca 3 - 5 ml/m2.

balení vystačí na...*
0,25l Podle povrchu

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

 

Skladování a trvanlivost: 
Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace: 
V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Kód opadu:
EAK/EWC 08 01 12

Ředící a čistící prostředky: 
K čištění nástrojů použijte LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE: 
M-KH05

Standardní věty o nebezpečnosti: 
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

911

Bylinný nábytkový balzám LF
911



Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem,
uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí
samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou
ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití
stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou
založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a
nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji

platnost.
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