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 Technický list   
 

                iG PURE - HARD WOOD OIL             iG4951.1; iG4951.5 

                   Základový a finální olejový nátěr                                                                                               

                    
Popis Přípravek na olejové bázi s kvalitními pryskyřicemi a speciálními aditivy na bázi stříbra pro povrchovou úpravu ve dvou nebo třech vrstvách 

pro podlahy nebo nábytek s neošetřeným dřevem. Dodává výbornou odolnost proti skvrnám a oděru a poskytuje výhody iontů stříbra, které 
tvoří povrchovou styčnou plochu za přítomnosti vlhkosti. Výsledkem je větší bezpečnost a hygiena během používání, i při normálních 
podmínkách čištění. Není potřeba žádného zvláštního základu, je k okamžitému použití. Ideální pro tvrdá a měkká dřeva, je obzvlášť vhodný 
pro hodně savé a velmi porézní typy dřev. Tradiční formulace s rychlým zasycháním a střední viskozitou. 

               PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: 
                               Certifikace ISO 22196:2011 Measurement Of Antibacterial Activity On Plastics And Other Non-Porous Surfaces.( Měření antibakteriální    
                               aktivity na plasty a jiné neporézní povrchy) 
                               Shoda DIN 68861-1:2011 odolnost studeným tekutinám 
                               Shoda DIN 53160 odolnost slinám a potu 
                               Shoda EN 71.3 bezpečnost pro hračky- část 3: Migrace některých částic 
Příprava               Vybrousit dřevo, aby se dosáhlo hladkého, čistého povrchu bez mastnoty, olejů, vosku, silikonu a starých nátěrů. Praskliny a povrchové   
                               nerovnosti vytmelit. Pokud se provede broušení brusným papírem 150-180, dosáhneme lepšího estetického výsledku nátěru. Před aplikací   
                               základového nátěru vysát všechny zbytky prachu. Vlhkost dřeva musí být mezi 9 a 12%. 
Způsob použití     Výrobek jednotně nanést štětcem, válečkem s chlupem nebo měkkým bavlněným hadříkem, je možná aplikace i nástřikem a průmyslovými   
                               zařízeními. Nechat zaschnout 6-12 hodin. Počkat na dostatečné zaschnutí před dalším postupem. Vybrousit brusným papírem se zrnem 180-  
                               220 a odstranit prach před aplikací druhé vrstvy. Čekat 24 hodin na úplné zaschnutí. 
Podklad Dřevo 

Technické 
parametry -  Vzhled       olejová kapalina 
 -  Viskozita                                                                                            25 ± 2 sec. 
 -  Hustota                       0,87 ± 0,02 g/cm3 
 -  Měrná hmotnost     0,89 Kg/l  
                               -  Suchý zbytek     45 ± 2 % 
 -  doba schnutí, bez prachu(20°C)    6 - 8  hod. 
 -  úplná doba zasychání     24 ± 6 hod 
 -  maximální doba vytvrzení    3 týdny 
  
UPOZORNĚNÍ:        Před použitím dobře promíchat!  Pro dosažení pravidelného zaschnutí aplikovat jednotnou tloušťku, a jen nutné množství                       

    
Aplikace Štětec, hadřík 

 
Teplota při aplik.  od +10° C do +30 °C  
 
Vydatnost              12 - 24  m2/l – na jeden nátěr podle způsobu aplikace a stupně nasákavosti dřeva. 
 
Čištění a ředění:    Výrobek je určen k okamžitému použití. V případě nutnosti je možné ředit 10 - 20 % ředidlem Solvoil 04 nebo Solvoil 06.                                         
 
Rel. Vlhkost           max. 80%  
 

Způsob dodávky Kovové obaly 1 Lt; 5 Lt; 10 Lt; 20 Lt 

Skladování 

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +30 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 24 měsíců od data balení. 
Uchovávejte přípravek na dobře větraném místě. CHRÁNIT PŘED  MRAZEM.   Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům zapálení.  
 
Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.                                                                                                                                  
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte 
obsah / obal podle místních předpisů. Výrobek zlikvidujte v souladu s nařízením o odpadních vodách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
 
Likvidace obalů 
 
 
 
 
 

Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní 
barvy a laky neuvedené pod číslem  08  01 11.  Kategorie odpadu.: O.  Obal  lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 04 Kovové 
obaly.  Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.  
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