Junckers RUSTIC SOLID 100
Impregnační olej
Junckers RUSTIC SOLID 100 je vytvrzovací podlahový olej na
bázi alkydových a přírodních olejů s vysokým obsahem
sušiny. Ideální k ošetření a údržbě masivních dřevěných
podlah a povrchů z neopracovaného dřeva v interiéru.
Technické údaje
Typ:
Balení:

Vytvrzovací alkydový olej
0,75 ltr; 2,5 ltr; 5 ltr; 10 ltr; 25 ltr
a 200 ltr
Nahnědlý v tekutém stavu, po zaschnutí
získá dřevo hluboký teplý jas.
Závisí na závěrečném nátěru. Čím je
nátěr silnější, tím nižší je stupeň lesku.
Savé podklady (buk, javor): cca 7,5
m2/1 ltr. Méně savé podklady (dub,
merbau, jasan) cca 15 m²/1 ltr.
Široký štětec, mohérový váleček, nerez
stěrka, nebo aplikátor v kombinaci
s nylonovou podložkou na leštění
Min. +10 °C
Dodává
se
k přímému
upotřebení.
Přípravek není vhodné ředit.
Povrch je na dotek suchý po cca 16
hodinách při pokojové teplotě. Povrch
může být využíván po 24 hodinách.
Zcela vytvrzený po cca 7 dnech.
Technický benzín nebo podobné čistící
prostředky.
Vydrží i několik let, pokud je v originální
uzavřené a nepoškozené nádobě při
teplotě +20° C. Nevystavujte teplotám
nad +40° C.

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

Čištění:
Skladování:

Pokyny pro použití
Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty,
polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů.
Vybruste povrch tak, ať je dokonale rovný, použitím
brusného papíru č. 120-150 nebo čistou abrazivní nylonovou
podložkou bez přidání mýdlových saponátů. Povrch důkladně
vysajte a zbavte prachu. Vytřete podlahu vlhkým hadrem a
čistou vodou.
Nejsnazší aplikace je použitím mohérového válečku
s krátkým vlasem. Abyste zjistili stupeň sání dřeva, naneste
malé množství olejového přípravku Junckers SOLID 100 na
menší místo na podlaze. Množství nátěrů závisí na tom, kolik
oleje dřevěná podlaha absorbuje.
Méně savé druhy dřevin (dub, jasan, merbau)

setření přebytečného oleje do 1 hodiny od nanesení. Dobře si
svou práci předem naplánujte, velké plochy je vhodné
rozdělit na plochy menší o velikosti cca 10–25 m².
Doba schnutí
Ponechte zaschnout minimálně 16 hodin při pokojové teplotě,
poté proveďte případné přebroušení zvednutých dřevních
vláken černým Padem. Brusný prach vysajte.
Konečné ošetření
K závěrečnému ošetření použijte Junckers RUSTIC TOP OIL
na vodní bázi. Naneste dvě slabé vrstvy (cca 60-80 m2)
v intervalu jedné hodiny. Před použitím výrobku RUSTIC TOP
OIL prostudujte návod k jeho použití uvedený na obalu. Po
cca 1 hodině je povrch dostatečně suchý a pochůzný.
Důležité upozornění:
Uvedené doby schnutí platí pro běžné klimatické podmínky
v místnosti (50-60% rV a cca 20°C). V kombinaci RUSTIC
SOLID 100 a RUSTIC TOP OIL je povrch podlahy zcela
vytvrzen po 7 dnech.
Před použitím výrobku prostudujte návod k použití uvedený
na obalu.
Vzhledem k možnému riziku samovznícení uchovávejte
olejem nasycené hadry v uzavřeném plechovém kontejneru
bez přístupu vzduchu.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při náhodném požití ihned
kontaktujte lékaře a ukažte obal nebo etiketu.
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.

Postačuje jedna vrstva oleje. Naneste olej a v průběhu 20
minut přebývající olej rozetřete na více savá místa. Setření
možných zbytků oleje proveďte čistým bavlněným hadrem
nejpozději do 1 hodiny po nanesení. Povrch musí mít po
setření jednotný matný vzhled.
Savé druhy dřevin (buk, javor)
Naneste olej v průběhu 20 minut na podlahu. Následně
proveďte nanesení druhé vrstvy způsobem „mokrý do
mokrého“. I při tomto způsobu nanášení platí podmínka
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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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