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Junckers RUSTIC OIL Colour
Impregnační olej
Junckers Rustic Oil se používá jako podkladový nátěr, ale i pro konečnou
úpravu dřevěných podlah. Přípravek se může používat také na všechny
povrchy, které byly dříve ošetřeny jinými olejovými přípravky. Je určený
především k ošetření a údržbě masivních dřevěných podlah a povrchů
z neopracovaného dřeva. Pokud má být Rustic Oil používán v exteriéru,
mělo by se dřevo nejprve ošetřit přípravkem proti hnilobě a houbám, teprve
poté nanášejte impregnační olej Junckers Rustic Oil.
Technické údaje
Typ:
Balení:
Barva:
Stupeň lesku:
Vydatnost:
Způsob nanášení:

Teplota povrchu:
Poměr ředění:
Doba schnutí:
Čištění:
Skladování:

vytvrzovací uretanový olej v parafínovém roztoku
0,75 l; 2,5 l; 5 l a 10 l
dřevo získá hluboký teplý jas
závisí na závěrečném nátěru
dříve ošetřené podlahy 20–50 m2/l, neošetřené dřevo
5–10 m2/l
menší
plochy
bavlněný
hadr,
kartáč.
větší plochy váleček, nebo aplikátor v kombinaci
s leštícím Padem.
minimálně +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. Plně vytvrzený po 3 dnech.
Junckers Thinner 007
minimálně 24 měsíců v originální uzavřené a
nepoškozené nádobě při teplotě +20° C. Po otevření
spotřebujte.

Doporučené množství nátěrů
Povrchy vystavené vysoké zátěži:
1 impregnační vrstva přípravku Junckers Rustic Oil při vydatnosti 5 - 10 m2/l
+ 2 slabší vrstvy Rustic Oil při vydatnosti 50 m 2/l. Povrchy vystavené
vysoké zátěži by se měly ošetřovat častěji, aplikujte vždy novou tenkou
vrstvu olejového přípravku Rustic Oil, aby podlaha neměla ponurý až
matový vzhled. Povrch pravidelně ošetřujte přípravkem Junckers Rustic Top
Oil.
Pro čištění povrchů používejte přípravek Junckers Sylva Cleaner.

Konečná úprava podlah ošetřených impregnačním nátěrem
V případě potřeby povrch přebruste jemnou mřížkou nebo Padem, následně
vyčistěte. Naneste Junckers Rustic Oil. Množství závisí na tom, kolik oleje
podlaha absorbuje – viz „Impregnační nátěr dříve neošetřovaných povrchů /
broušené podlahy“. Přebytečný olej odstraňte během 45 minut, nejlépe
bavlněným hadrem. Olej do povrchu můžete rovnoměrně zapracovat např.
bílým Padem nebo hadrem. Celý proces je možno po 6–8 hodinách
zopakovat. Než začnete podlahu využívat, doporučujeme ponechat podlahu
po posledním nátěru důkladně zaschnout po dobu 24 hodin. Předložky a
koberce pokládejte až po několika dnech.
Důležitá upozornění:
Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte bezpečnostní opatření.
Před upotřebením dobře promíchejte.
Pracovní pomůcky a hadry nasáklé olejem uchovávejte v uzavřených
kovových nádobách – nebezpečí samovznícení!
Nepoužívejte k broušení ocelovou vlnu či drátěnku..

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 tekutý 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. 356/2003 Sb. v platném znění
výrobek Junckers Rustic Oil není klasifikován jako nebezpečný.
S–věty:
2
46

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení.

Povrchy vystavené nízké zátěži:
1 impregnační vrstva přípravku Rustic Oil při vydatnosti 5 m 2/l
+ 1 slabší vrstvy Rustic Oil při vydatnosti 50 m2/l. Ošetřujte povrch
pravidelně přípravkem Junckers Rustic Top Oil. Aby podlaha neměla ponurý
až matový vzhled, aplikujte novou tenkou vrstvu oleje Junckers Rustic Oil.
Pro čištění povrchů používejte přípravek Junckers Sylva Cleaner.
Pokyny pro použití
Impregnační 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, použitím brusného papíru zrnitosti 120 nebo černým Padem.
Povrch důkladně vysajte a zbavte prachu. Vytřete podlahu vlhkým hadrem a
čistou vodou.
Naneste Junckers Rustic Oil 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.
Neabsorbovaný olej nejpozději do 45 minut odstraňte.
Než budete na podlahu nanášet závěrečný nátěr, nechejte impregnační vrstvu
dobře zaschnout po dobu 12–16 hodin.
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.
použitímnanášet
výrobku závěrečný
důkladně prostudujte
návod na
obalu.
Než
budete Před
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