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Junckers RUSTIC TOP OIL
Alkydová ošetřovací emulze
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. Junckers Rustic Top Oil je rychleschnoucí udržovací
olej, ošetřenou podlahu lze používat po cca 30 minutách.
Junckers Rustic
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 Junckers Rustic Top
Oil.
Technické údaje
Typ:
alkydová emulze s obsahem vosku na vodní
bázi
Barva:
dřevo získá hluboký teplý jas, po zaschnutí
hedvábně matný
Balení:
0,5 l a 2,5 l
Vydatnost:
60 - 80 m2/l
Teplota:
+ 10 °C
Způsob nanášení:
bavlněný hadr, mop
Doba schnutí:
povrch je suchý na dotek po cca 30-60
minutách
při
+ 20 °C, povrch může být plně používán po
24 hodinách
Ředění:
dodává se k přímému upotřebení, přípravek
není vhodné ředit
Čištění:
voda
Skladování:
minimálně 24 měsíců v originální uzavřené
a nepoškozené nádobě při teplotě + 20 °C.
Nevystavujte teplotám pod bodem mrazu.
Doporučený způsob aplikace
U všech druhů ploch aplikujte 1 vrstvu Junckers Rustic Top
Oil při vydatnosti 60-80 m2/l a ponechte zaschnout. Po cca
30-60 minutách aplikujte další vrstvu Junckers Rustic Top
Oil.

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. Olejem ošetřené povrchy jsou po leštění
odolnější vůči nečistotám.

Důležité upozornění:
Před použitím čtěte pečlivě informace na obale a dodržujte
bezpečnostní
opatření.
Před použitím dobře promíchejte.
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. 356/2003 Sb. v platném znění
výrobek Junckers Rustic Top Oil je neklasifikován.
S–věty:
2
Uchovávejte mimo dosah dětí.
46
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte ji tento obal nebo označení.

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. Nečistoty odstraňte prostředkem
Junckers Sylva Cleaner. Na větší plochy je možno použít
jednokotoučovou bruskou s odpovídajícím (např. zeleným)
Padem.
Při aplikaci na menší plochy, jako např. pracovní desky, stoly
a nábytek naneste malé množství oleje na suchý bavlněný
hadřík a rozetřete jej v rovnoměrné a tenké vrstvě po
povrchu.
Junckers Rustic Top Oil rychle vstřebává do dřeva.
Ošetřená podlaha je po cca 30 – 60 min. při pokojové teplotě
20°C pochůzná.

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.
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