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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το TEAK OIL της Vivechrom είναι ένα ειδικό μείγμα
από έλαια, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συντήρηση
και το φρεσκάρισμα σκληρών κυρίως ξύλων όπως τίκ,
μαόνι, ιρόκο αλλά και κάθε γυμνό ξύλο. Απορροφάται
από το ξύλο γεμίζοντας τους πόρους του χωρίς να
σχηματίζει φιλμ και εμποδίζει την διείσδυση του
νερού. Ζωντανεύει και τονίζει τη φυσική απόχρωση
και την υφή του ξύλου, η οποία έχει ξεθωριάσει με τον
καιρό ή τη χρήση. Είναι ιδανικό για έπιπλα κήπου και
βεράντας, για έπιπλα εσωτερικού χώρου, καθώς και
για κάθε ξύλινη διακοσμητική κατασκευή.

Συντηρεί και φρεσκάρει το γυμνό ξύλο

Π ΛΗ ΡΟΦ ΟΡΙΕΣ Π ΡΟΪΟΝΤ ΟΣ

Εμποδίζει τη διείσδυση του νερού

Τύπος: Μείγμα τροποποιημένων φυσικών ελαίων.
Ειδικό βάρος: 0,84±0,02 gr/cm3 (ISO 2811)
Ιξώδες : 55-65 SEC (DIN2, 25OC)
Μέθοδος εφαρμογής: Πανί, πινέλο.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
Απόδοση: Περίπου 12m2 ανά λίτρο σε μαλακά ξύλα ή 15m2 ανά λίτρο σε σκληρά ξύλα
Στέγνωμα: : Στην αφή σε 3 ώρες και επαναβάφεται μετά από 2 ημέρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C.
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Π ΡΟΕΤ ΟΙΜΑΣΙΑ Ε ΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
·
·

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια, ρητίνες και χωρίς βερνίκια.
Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα
δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται
όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

Ε ΦΑΡΜΟΓΗ
·
·
·

Έτοιμο προς χρήση. Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε το TEAK OIL κατευθείαν στο ξύλο και σκουπίστε
το επιπλέον υλικό μετά από 5 λεπτά με ένα στεγνό πανί.
Για επιφάνειες εκτεθειμένες σε δύσκολες καιρινές συνθήκες ή για πολύ απορροφητικές επιφάνειες
εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι TEAK OIL.
Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

Κ ΑΘΑΡΙΣ ΜΟΣ Ε ΡΓΑΛΕΙΩ Ν
· Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.

Ο ΔΗΓ Ι ΕΣ ΥΓ ΕΙ ΑΣ , ΑΣΦ ΑΛΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΤ ΑΣ Ι ΑΣ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ ΝΤΟ Σ
Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος
ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Μην το αδειάζετε στην
αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.
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