ТЕХНІЧНА КАРТА
ECOLEUM - лляна олія з високим сухим залишком. Ідеально підходить для
не шліфованої деревини. Достатньо одного шару нанесення.
Характеристики:

Засіб для захисту деревини на основі натуральної лляної олії та воску з високим вмістом
сухого залишку. Для не шліфованої та не струганої деревини. Ідеально підходить для
садової архітектури (будинки, огорожі, перголи, альтанки, мости тощо) та дерев'яні
елементи фасадів. Продукт дуже добре і легко наноситься на поверхню та має приємний
запах лляної олії. Глибоко просочує деревину, незважаючи на високий вміст сухого
залишку, що створює міцне покриття, стійке до УФ-променів. Поверхня має натуральний і
шовковистий вигляд. Завдяки вмісту лляної олії з додаванням воску та діаміну ECOLEUM,
має - до 90% сухого залишку. ECOLEUM тому містить лише близько 10% розчинника на літр
(більшість садових барвників близько 50-70%). В результаті один шар ECOLEUM з низьким
вмістом розчинника відповідає 3-4 шарам звичайних садових барвників.

Особливості:

• Потрібен лише один шар для використання, зокрема, необроблену (не шліфовану)
деревину
• Інтенсивний захист
• Глибоке просочення
• Просте застосування
• Екологічно чистий
• Стійкий до погодних умов
• Підкреслює природну красу дерева

Використання:
• Садова архітектура (паркани, перголи, альтанки, мости тощо)
• Зруби, дерев'яна черепиця
• Дерев'яні елементи фасаду

Кольорова гамма: безбарвний, безбарвний з УФ-фільтром, 8 прозорих відтінків

ECOLEUM
ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

умов фарбування.

Методи нанесення: пензель

Можливість нанесення наступного
шару: лише один шар!

Підготовка продукту / поверхні.
Використання: Покривна поверхня повинна

Ступінь блиску: матовий

бути чистою, знежиреною, здоровою та сухою.
Максимальна вологість деревини не може
перевищувати 18%. Шліфувати деревину не
потрібно. Сіре дерево належить очистити
відповідним очищуючим засобом (рекомендується
HOUTCLEANER), який видалить водорості, мох та
інший бруд.
Деревину, яка використовується зовні або
всередині та піддається впливу біокорозії (грибки,
гниль деревини, шкідники, що харчуються
деревиною) перед нанесенням ECOLEUM слід
обробити та захистити антисептиком Koopmans
IMPREGNAT TECHNICZNY KUPRAFUNG-NO Basic..
ECOLEUM добре перемішайте і перевірте колір
перед використанням. Рекомендується
випробувати колір на невеликій площі остаточний колір залежить, від типу деревини її
стану та кількості нанесених шарів.
Також підходить для просочування деревини, під
тиском. Поверхню деревини для просочення під
тиском слід відшліфувати.
Наноситься на суху і чисту поверхню, пензлем, в
один шар. Сохне приблизно 24 години. Уникайте
нанесення товстого шару, продукт добре
розпливається по поверхні.
Рекомендується переглядати оброблені елементи
раз на рік (на весну) та поновити за необхідності.
У разі поновлення поверхонь, попередньо
покритих продуктом, потрібно очистити від бруду,
за потреби перешліфувати. Для поновлення
достатньо одного шару.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ
Склад/Запах:

На основі натуральної лляної олії з додаванням
воску та діаміну

Питома вага при 20 ºC:
Приблизно 0,93 кг/л

Час висихання: приблизно 24 години.

Час висихання / нанесення наступного покриття
залежить від виду та типу деревини. Також від

.
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Сухий залишок: біля 75% відносно об'єму
Розхід: 15-25 м² /1 л, сильно залежить від виду
та типу деревини та способу застосування

ДАНІ ВИРОБНИЦТВА
Рекомендації:

Розведення не рекомендується.
Не додавати сторонні інгредієнти.
Не застосовувати нижче 10 °C і вище 25 °C та
відносній вологості повітря вище 85%.
Не фарбуйте у вологих умовах (дощ, туман, сніг),
також у спекотну погоду та сильний вітер. Від умов
фарбування залежить час висихання продуктового
шару та властивості отриманого покриття.
Інструменти очищуються водою.

Запобіжні заходи:

Захист шкіри - надягайте захисні рукавички.
Захист обличчя - при необхідності використовуйте
захисні окуляри та захисну маску чи респіратор.
Увага ! Не залишайте тканину чи папір,
забруднені цим продуктом без нагляду,
оскільки при висиханні існує небезпека
самозаймання. Відпрацьоване ганчір'я, папір і
т.п. помістіть у ємність з водою.

Термін придатності:

Зберігати продукт в оригінальній закритій упаковці, в
сухому приміщенні при температурі вище 5 °С.
Термін придатності зазначено на упаковці (місяць /
рік).

Упаковка:
Банки по 2,5 л / 20 л.

