Junckers RUSTIC TOP OIL
Udržovací olej
Junckers RUSTIC TOP OIL je určený k oživení vzhledu a
pravidelné údržbě olejem impregnovaných dřevěných podlah
a k malým opravám případných mírných poškození po
instalaci.

Při aplikaci na větší plochy naneste olej na froté potah nebo
ručník a pomocí kartáčovacího stroje, na který je tkanina
upevněna, vetřete olej rovnoměrně do povrchu. Přitom
dbejte na to, aby se vám jednotlivé plochy příliš nekryly.

Junckers TOP OIL není vhodný k údržbě opotřebovaných a
zašedlých podlah. Opotřebované podlahy nejprve ošetříme
prostředky Junckers RUSTIC OIL nebo RUSTIC SOLID 100 a
následně použijeme RUSTIC TOP OIL.

JUNCKERS RUSTIC TOP OIL se rychle vstřebává do dřeva,
není tedy potřeba zdlouhavého vtírání na jednom místě ani
není nutné olej v polo zaschlém stavu příliš leštit. Takto
ošetřená podlaha je po cca 30 – 60 min. při pokojové teplotě
20°C pochůzná.

Technické údaje
Typ:
Balení:
Barva:

Alkydový olej na vodní bázi
0,5 ltr a 2,5 ltr
Dřevo získá hluboký teplý jas, po
zaschnutí hedvábně matný.
Závisí na závěrečném nátěru. Čím je
nátěr silnější, tím nižší je stupeň lesku.
Cca 60–80 m2/1 ltr
Bavlněný hadr, kartáč, čistící stroj
Min. +10 °C
Dodává
se
k přímému
upotřebení.
Přípravek není vhodné ředit.
Povrch je na dotek suchý po cca 30-60
min. při pokojové teplotě. Povrch může
být plně využíván cca po 24 hodinách.
Vodou a mýdlem
Vydrží i několik let, pokud je v originální
uzavřené a nepoškozené nádobě při
teplotě +20° C. Nevystavujte teplotám
pod bod mrazu a nad +40° C.

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

Doporučené množství nátěrů
Aplikujte 1 vrstvu udržovacího oleje Junckers RUSTIC TOP
OIL při vydatnosti cca 60-80 m²/1 litr a ponechte zaschnout.
Po cca 30-60 min. aplikujte novou vrstvu, opět při vydatnosti
cca 60-80 m²/1 litr. Poté povrch ponechte zaschnout a
vyleštěte bavlněným hadrem.

Pokud jsou po zaschnutí viditelné rozdílné stupně lesku lze je
sjednotit pomocí talířové brusky s bílým až zeleným Padem.
Podle požadavku stupně lesku(hedvábný mat popř.hedvábný
lesk) použijte leštící, popř. červený nebo zelený Pad.
Důležité upozornění:
Nově olejem Junckers RUSTIC TOP OIL impregnované plochy
se nedoporučuje po dobu 3 dnů mýt vodou.
LIKVIDACE
Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a
prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení.
Prázdný a suchý plastový obal předejte na řízenou skládku
k recyklaci. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód
odpadu - 08 01 12. Likvidovat s ostatním plechovým nebo
plastovým obalem dle platných předpisů o chemických
odpadech.
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.

Četnost ošetření závisí na stupni používání a zátěži podlahy.
Obecně platí, že čím vyšší zátěž, tím častější údržba podlahy
udržovacími oleji Junckers.
Pokyny pro použití
Ošetřovaný povrch olejem impregnovaných dřevěných
podlah musí být dokonale čistý, suchý a zbaven prachu,
mastnoty a zbytků mýdel. Nerovnosti povrchu a nečistoty
odstraňte lehkým obroušením ve směru let dřeva jemným
smirkem o zrnitosti 150–240 nebo jednokotoučovou bruskou
s brusnou mřížkou zrnitosti 120. Brusný prach vysajte.
Ujistěte se, že povrch dřeva byl ošetřen některým z
impregnačních olejů Junckers, pokud ne, tak musí být povrch
nejprve obroušen a ošetřen oleji JUNCKERS RUSTIC OIL nebo
JUNCKERS RUSTIC SOLID 100.
Při aplikaci na menší plochy, jako např. klížené pracovní
desky, naneste malé množství oleje na suchý bavlněný
hadřík a rozetřete jej v rovnoměrné a tenké vrstvě po
povrchu.
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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.

DOVOZCE:
HEMAX TRADING, spol. s r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov
Tel/fax: +420 554 614 514
e-mail: info@junckers.cz, http://www.junckers.cz

