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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 údrţbě masivních dřevěných
podlah a povrchů z neopracovaného dřeva v interiéru.
Technické údaje
Typ:
vytvrzovací alkydový olej
Balení:
0,75 l; 2,5 l a 5 l
Barva:
nahnědlý v tekutém stavu, po zaschnutí
získá dřevo hluboký teplý jas
Vydatnost:
savé podklady (buk, javor) – cca 7,5 m2/l,
méně savé podklady (dub, merbau, jasan)
– cca 15 m2/l
Způsob nanášení:
válečkem, bavlněným hadrem,
ocelovou stěrkou, štětcem
Teplota povrchu: minimálně +10 °C
Poměr ředění:
dodává se k přímému upotřebení. Přípravek
neředit.
Doba schnutí:
minimálně 16 hodin při pokojové teplotě
Čištění:
Junckers Thinner 007
Skladování:
minimálně 24 měsíců v originální uzavřené
a nepoškozené nádobě při teplotě +20° C.
Po otevření spotřebujte.
Doporučené množství nátěrů
Všechny plochy
1 nebo 2 vrstvy Junckers Rustic Solid 100, doba schnutí 16
hodin
+ 1 vrstva Junckers Rustic Top Oil, doba schnutí 30 – 60
minut
+ 1 vrstva Junckers Rustic Top Oil
Četnost ošetření podlahy prostředkem Junckers Rustic Top
Oil se mění se stupněm zatíţení, více namáhané plochy je
potřeba ošetřovat častěji.
Pokyny pro použití
Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty,
polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů.
Vybruste povrch před nanášením oleje,
pro poslední
broušení doporučujeme pouţít brusný papír o zrnitosti
č. 100-120.
Méně savé druhy dřevin (dub, jasan, merbau)
Postačuje jedna vrstva oleje. Naneste olej a v průběhu 20
minut přebývající olej rozetřete na více savá místa. Setření
moţných zbytků oleje proveďte čistým bavlněným hadrem
nejpozději do 45 minut po nanesení. Povrch musí mít po
setření jednotný matný vzhled.
Podlahu ponechejte
zaschnout minimálně 16 hodin, poté proveďte případné
přebroušení zvednutých dřevních vláken černým padem.
Brusný prach vysajte.
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
setření přebytečného oleje do 45 minut od nanesení druhé
vrstvy.

Konečné ošetření
K závěrečnému ošetření pouţijte Junckers Rustic Top Oil na
vodní bázi. Naneste dvě slabé vrstvy v intervalu jedné
hodiny. Před pouţitím výrobku Rustic Top Oil prostudujte
návod k jeho pouţití uvedený na obalu. Po cca 1 hodině je
povrch dostatečně suchý a pochůzný.
Pozn.: uvedené doby schnutí platí pro běţnou pokojovou
teplotu. Úplné vytvrzení pro kombinaci Junckers Rustic Solid
100 a Junckers Rustic Top Oil je 3 dny.

Důležitá upozornění:
Před pouţitím čtěte informace na obale a dodrţujte
bezpečnostní opatření.
Před upotřebením dobře promíchejte.
Ochrana životního prostředí: Nevylévejte do kanalizace,
vodních toků a půdy. Prázdný a suchý kovový obal předejte
na řízenou skládku. ZBYTKY PŘÍPRAVKU A ZNEČIŠTĚNÝ
OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
Doporučený kód odpadu: N - 08 01 11.
První pomoc: V případě příznaků nebo při pochybnostech
vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevpravovat nic do
úst. Postiţenému zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a
klid. Pokud je dýchání nepravidelné nebo došlo k zástavě,
proveďte umělé dýchání. Při bezvědomí uveďte do
stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. Svlékněte
potřísněný oděv. Zasaţenou pokoţku důkladně omyjte vodou
a mýdlem, případně pouţijte vhodný prostředek na mytí
pokoţky. NEPOUŢÍVEJTE ředidla ani rozpouštědla. Při poţití
nevyvolávejte zvracení, okamţitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře
větraném místě. Při zasaţení očí okamţitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při poţití
okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukaţte tento obal
nebo označení.
Obsahuje Cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)] a butanonoxim.
Můţe vyvolat alergickou reakci.
Pro profesionální uţivatele je na vyţádání k dispozici
bezpečnostní list.
Obsah VOC: max. přípustný obsah VOC (kat. A/i): 500 g/l
(2010) skutečný obsah v produktu připraveném k pouţití:
max. 30 g/l VOC

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a
nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní
podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní
podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.

VÝROBCE:
Junckers Industrier A/S,
DK-4600 Køge
http://www.junckers.com

DOVOZCE:
Pro Floor Systems a.s.
Čsl.,Armády 808/43b 794 01 Krnov
Tel.:+420 554 611 146
e-mail: info@junckers.cz, http://www.junckers.cz

