Junckers RUSTIC Oil White
Tónovaný impregnační olej
Olejový přípravek Junckers RUSTIC Oil White je impregnační
olej určený jak pro podkladovou úpravu, tak i pro konečnou
úpravu dřevěných podlah. Přípravek se může používat i
k údržbě dalších, bílým olejem ošetřovaných, povrchů. Pokud
má být olejový impregnační přípravek Junckers RUSTIC Oil
White používán v exteriéru, měli byste dřevo nejprve ošetřit
přípravkem proti hnilobě a houbám, teprve poté nanášejte
impregnační olej Junckers RUSTIC Oil White.
Technické údaje
Typ:

Vytvrzovací urethanový olej s přidáním
bílého barviva v parafínovém roztoku
0,75 ltr; 2,5 ltr; 5 ltr a 10 ltr
Dřevo získá bílé zabarvení.
Závisí na závěrečném nátěru. Čím je
nátěr silnější, tím nižší je stupeň lesku.
Dříve ošetřené podlahy 20–50 m2/1 ltr,
neošetřené dřevo 5–10 m²/1 ltr
Hadr nebo štětec
+5°C
Dodává
se
k přímému
upotřebení.
Přípravek není vhodné ředit.
Povrch je na dotek suchý po cca 8
hodinách při pokojové teplotě. Povrch
může být využíván po 24 hodinách.
Technický benzín, nebo podobné čistící
prostředky.
Několik let v originální uzavřené a
nepoškozené nádobě při teplotě +20°C.
Nevystavujte teplotám nad +40°C.

Balení:
Barva:
Stupeň lesku:
Vydatnost:
Způsob nanášení:
Teplota:
Poměr ředění:
Doba schnutí:
Čištění:
Skladování:

Doporučené množství nátěrů
Povrchy vystavené vysoké zátěži: Olejový přípravek
Junckers RUSTIC Oil White má větší využití při údržbě
povrchů vystavených vysoké zátěži, nežli olejový přípravek
Junckers RUSTIC Oil. Naneste pouze 1 vrstvu impregnačního
oleje Junckers RUSTIC Oil White a poté několik tenkých
vrstev oleje Junckers RUSTIC Oil.
Důležité upozornění:
Vyvarujte se používání přípravku na povrchy s bílým
nátěrem. Povrch se může zbarvit nestejnoměrně. Po
dokončení restaurování barevného odstínu dokončete údržbu
přípravkem Junckers RUSTIC Oil v několika tenkých vrstvách.
Povrchy vystavené nízké zátěži: Impregnační olej
Junckers RUSTIC Oil White použijte jen jako oživení povrchu,
poté naneste několik tenkých vrstev oleje Junckers RUSTIC
OIL, jakmile začne dřevo tmavnout, nebo v případě, že
povrch je vydřený.
Pokyny pro použití
Podkladový nátěr dříve neošetřovaných povrchů /
broušené podlahy
Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty,
polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů.
Vybruste povrch tak, ať je dokonale rovný, s použitím
brusného papíru č. 120 nebo čistou abrazivní nylonovou
podložkou bez přidání mýdlových saponátů. Povrch důkladně
vysajte a zbavte prachu. Vytřete podlahu vlhkým hadrem a
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čistou vodou. Abyste zjistili stupeň sání dřeva, naneste malé
množství oleje Junckers RUSTIC Oil White na menší místa na
podlaze. Množství nátěrů závisí na tom, kolik oleje dřevěná
podlaha absorbuje. Měkká dřeva a bříza absorbují více oleje
než tvrdá a exotická dřeva. Dřevo by mělo být olejem
nasyceno, nikoli přesyceno. Naneste olej Junckers RUSTIC Oil
White na povrch a nechejte dřevo olej absorbovat po dobu
cca 30 minut. Pokud je podlaha místy suchá, rozetřete olej
do stran nebo naneste více oleje. Nenechejte přebytečný olej
na povrchu zaschnout, zanechává totiž lesklé a nevzhledné
skvrny. Neabsorbovaný olej nejpozději do 30 minut
odstraňte. Dobře si svou práci předem naplánujte, velké
plochy je vhodné rozdělit na plochy menší o velikosti cca 10–
25 m². Než budete na podlahu nanášet závěrečný nátěr,
nechejte tento podkladový nátěr dobře zaschnout po dobu
12–16 hodin.
Konečná úprava podlah ošetřených podkladovým
nátěrem
Povrch důkladně vybruste, popřípadě vyčistěte. Používejte
brusný papír o zrnitosti č. 180 nebo podobnou nylonovou
podložku. Naneste olej Junckers RUSTIC Oil. Množství závisí
na tom, kolik oleje podlaha absorbuje – viz „Podkladový
nátěr dříve neošetřovaných povrchů / broušené podlahy“.
Přebytečný olej odstraňte během 30 minut, nejlépe suchým,
měkkým hadrem. Povrch rovnoměrně vyleštěte. Celý proces
po 6–8 hodinách zopakujte. Než začnete podlahu využívat,
doporučujeme ponechat podlahu po posledním nátěru
důkladně zaschnout po dobu 24 hodin. Předložky a koberce
pokládejte až po několika dnech.
Důležité upozornění:
Pracovní pomůcky a hadry nasáklé olejem uchovávejte v
uzavřených kovových nádobách – nebezpečí samovznícení!
Nikdy nepoužívejte k broušení ocelovou vlnu či drátěnku.
Dřevo by mohlo ztratit barevný odstín v případě, že bude
vystaveno vlhkosti.
Před použitím čtěte
bezpečnostní kroky.
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LIKVIDACE
Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a
prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení.
Prázdný a suchý kovový obal předejte na řízenou skládku
k recyklaci. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód
odpadu 08 01 12.
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a
ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č.
157/1998 Sb. v platném znění není výrobek klasifikován jako
nebezpečný. S–věty: 46 - Při požití okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek
a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány
pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody.
Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši
kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost
se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo
skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.
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