Technický list: Podlahový tvrdý olej

PODLAHOVÝ TVRDÝ OLEJ
Fußbodenhartől

• VŠEOBECNĚ
Pro zachování přírodních vlastností dřevěné podlahy je
důležité difuzní ošetření. Mezi přírodní vlastnosti dřeva se
počítá odnímání a přijímání vlhkosti a tudíž tedy zlepšení
klimatu místnosti a kontaktní teplo. Jestliže se podlaha přetře
lakem, tyto vlastnosti se ztratí. Dále může lak popraskat a do
oněch trhlin vniknout vlhkost, což způsobuje šednutí dřeva
nebo dokonce i hnilobu. V tomto případě se musí podlaha
zcela zbrousit a nově přepracovat. Ošetření podlahovým
tvrdým olejem je schopné difuze, nepraská a v případě
poškození lze bodově opravit.
• POUŽITÍ
Odolná povrchová ochrana pro neopracované dřevo, korek a
přírodní kámen, na podlahy a podobně namáhané plochy
(kuchyně, nábytek).
Vhodný pouze pro použití v interiéru.
• VLASTNOSTI
Podlahový tvrdý olej Kreidezeit proniká do podkladu, je velmi
vydatný a trvanlivou impregnaci utěsňující povrch. Je
schopný difuze a odolný nečistotám a vodě. Podlahový tvrdý
olej je vyroben z přírodních, stále se obnovujících surovin.
• SLOŽENÍ
Lněný olej, stálý olej, dřevní olej, dvakrát rektifikovaný
portugalský Balzámový terpentýnový olej, vápenná kalafuna,
glycerinový ester kalafuny, bezolovnaté schnoucí látky.
• VHODNÉ NÁŘADÍ
Na zpracování podlahového tvrdého oleje se nejlépe hodí
široký štětec resp. štětec na podlahy (produkt č. P 3920, P
3930).
• ZPRACOVÁNÍ
Podklad musí být neošetřený, čistý, suchý, nemastný a savý.
Teplota pro zpracování: min. 10 °C. Doporučuje se nejprve
provedení zkušebního nátěru kvůli zhodnocení eventuální
změny barvy dřeva.
Před zpracováním olej důkladně rozmícháme, popř.
protřepeme.
1. Přípravné práce
Neopracované dřevo očistit, přebrousit, srazit hrany a zbavit
prachu. Pryskyřici omýt alkoholem (produkt č. 461).
2. Základní nátěr
Na silně savý podklad (měkké dřevo, korek, nízko vypálený
hliněný obklad atd.) sytě a rovnoměrně naneseme podlahový
tvrdý olej. Během 30 až 45 min. působení častěji
kontrolujeme, zda tvrdý olej na některých místech již plně
pronikl do dřeva. Tato místa obnovíme ještě jedním nátěrem
„mokrý na mokrý“.
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Po cca. 30 – 45 min. vsakování všechny přebytky
důkladně SETŘEME suchým hadrem, který nepouští
chlupy, abychom docílili rovnoměrného, hedvábně
matného vzhledu podkladu.
Přebytky vypadají jako mokrá lesklá místa a kaluže.
Neodstraněné přebytky neproschnou, zůstanou lepkavé
a vedou k rozdílům v lesku. Tato místa nepřetírejte, ale
odstraňte cidlinou, vlhkou houbičkou na nádobí nebo
jemnou 5% sodou (viz info 992) a příp. olej naneste
znovu.
Na méně savé podklady (tvrdá dřeva apod.) nanášíme olej
naředěný přibližně 20 % Portugalského balzámového
terpentýnového oleje (produkt č. 447).
Po proschnutí základního nátěru provedeme mezibrus
brusným papírem č. 120 – 180, zbavíme prachu a potom
provedeme další nátěr.
3. Mezinátěr / konečný nátěr
Neředěný podlahový tvrdý olej naneseme tence a
rovnoměrně. Také zde po 30 – 45 min. působení pečlivě
odstraníme všechny přebytky. Na přebytky si musíme dávat
zvláštní pozor zejména u dřeva s velkým počtem suků, jinak
vzniknou lesklá místa a výsledný vzhled pak bude strakatý.
U podkladů, u kterých neprovedeme následného ošetření
voskem, tvoří druhý nátěr podlahovým tvrdým olejem
zároveň i nátěr konečný.
Má-li se na málo savý podklad, např. tvrdá dřeva, jako
závěrečné ošetření nanést vosk, doporučuje se upustit od
mezinátěru podlahovým tvrdým olejem a vosk (např. tvrdý
podlahový vosk, produkt č. 501) nanést přímo na proschlý
základní nátěr.
Pro ilustraci:
Podlahový tvrdý vosk nemá na dřevě tvořit povlak, ale se
má do dřeva vsáknout a póry obnažit.
4. Závěrečné ošetření
Pro zvýšení trvanlivosti doporučujeme nanést tenkou vrstvu
podlahového tvrdého vosku (produkt č. 501) nebo
Carnabovou voskovou emulzi (produkt č. 420).
5. Péče
Naolejované a navoskované podlahy se mají při nepatrném
znečištění omývat pouze vlažnou vodou bez jakýchkoli
přísad. Nepoužívat horkou vodu, ani odmašťovací prostředky
nebo prostředky na drhnutí. K odstraňování silných
znečištění doporučujeme přidat do vody silně tučné
Marseillské mýdlo (produkt č. 220). K běžnému ošetření
přidat do vody Carnabovou voskovou emulzi (produkt č.
420).
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Ztratí-li podlaha na velmi zatěžovaných místech svůj
sametový matný lesk, prostředkem bez mýdla ji očistíme.
K čištění velkých ploch doporučujeme přidat do vody 2,5 %
sody (viz info 992). Po obou jmenovaných způsobech čištění
je zpravidla nutný obnovovací nátěr podlahovým tvrdým
olejem. Neodstraněné ocelové třísky na podkladu mohou při
přetření podlahovým tvrdým olejem způsobit zabarvení.
• ČAS SCHNUTÍ
Cca 24 hodin při 20 °C. Vysoká vlhkost vzduchu, chlad,
podklady obsahující tříslovinu (např. dub) a velká použitá
množství prodlužují dobu schnutí. Proto spotřebu
nepřekračovat, během práce spotřebu kontrolovat. Konečné
tvrdosti je dosaženo po cca 4 týdnech. Během této doby se
chovat k podlaze šetrně.
• SPOTŘEBA
Podle savosti podkladu cca 0,065 – 0,100 litrů/m2 na 1 nátěr.
• VELIKOST BALENÍ
Produkt č. 310
0,75 l
Produkt č. 311
2,5 l
Produkt č. 312
5l
Produkt č. 313
10 l
Produkt č. 314
20 l
Ceny najdete v platném ceníku.
• SKLADOVÁNÍ
Chráněný před mrazem a neprodyšně uzavřený vydrží
podlahový tvrdý olej nejméně 2 roky.
• ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ
Hned po použití je očistíme Balzámovým terpentýnovým
olejem (produkt č. 447) nebo teplým rozpuštěným mýdlem
(Marseillské mýdlo, produkt č. 220).
• NAKLÁDÁNÍ SE ZBYTKY
Zbytky nevylévat do odpadu, ale neprodyšně uzavřené
uschovat a později zpracovat. Suché zbytky produktu se
mohou přidat k domácímu odpadu. Prázdné nádoby dát
do tříděného odpadu. Dbát aktuálních úředních ustanovení
o nakládání se zbytky barev a laků.
Vmíchání pigmentů:
Dané množství pigmentu se velmi dobře smíchá
s trochou oleje (100 g – 200 g na litr). (Tento postup se
též nazývá zkropení nebo hnětení pigmentů a musí být
pečlivě provedeno). Teprve poté se za stálého míchání
přidá zbývající olej. Pro lepší schnutí se do oleje přidává
Sikativ v poměru 10 ml na 1 l oleje.
Doporučení:
V případě nátěru pigmentovaným olejem bychom Vám doporučili:
Provést 1x nátěr sytějším např. 20% pigment. olejem, tento olej
nechat cca 20 minut vtáhnout do dřeva a poté za použití
bavlněného hadru, který nepouští chlupy provést setření
nevtáhnutého oleje (částečně stáhnete i pigment, proto
doporučujeme sytější pigmentaci). Po zaschnutí první vrstvy za 1
až 2 dny provedete druhý nátěr bezbarvým olejem (též je
nezbytné setřít přebytečný olej cca po 20 min, druhý nátěr se už
tolik nevsákává). Pigmenty fy KREIDEZEIT jsou zemní pigmenty,
tudíž těžší, ulpívají na povrchu dřeva, tím, že dřevo přetřete ještě
jednou bezbarvým olejem, zafixujete barevnost a stálost
pigmentů na dřevě.
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• OZNAČENÍ PODLE CHEMVOCFARBV
Maximální povolený obsah VOC: (kat. A/f): 700 g/l (2007)
Výrobek obsahuje maximálně 490 g/l VOC ve stavu
připraveném k použití.
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI:
GHS02, GHS08, GHS07, GHS09

SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ
STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI : H226 Hořlavá kapalina a páry. H302
Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest
může způsobit smrt. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí
kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné
podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H411 Toxický pro
vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH 208 Obsahuje
Portugalský balzámový terpentýnový olej. Může vyvolat alergickou reakci.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: 261 Zamezte vdechování prachu /
dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. 280 Používejte ochranné rukavice /
ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 301+310 PŘI POŽITÍ:
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře. 303+361+353 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži
vodou/osprchujte. 305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 312 Necítíte-li
se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře. P321 Odborné ošetření (viz pokyny na tomto identifikačním
štítku). P322 Cílená opatření (viz pokyny na tomto identifikačním štítku).
P330 Vypláchněte ústa. 331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 333+313 Při
podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
405 Skladujte uzamčené. 501 Odstraňte obsah/obal a zajistěte likvidaci.

o
UPOZORNĚNÍ / BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Při roztírání dbejte na to, aby se olej nedostal do kontaktu
s porézním izolačním materiálem. I tady hrozí riziko samovznícení!
Pamatujte na možné alergické reakce vyvolané přírodními látkami.
Kvůli obsahu schnoucích olejů vzniká nebezpečí samovznícení
hadrů na čištění a nanášecích textilií!
Rozložené nasáklé hadry sušte venku nebo je uchovávejte
v uzavřených ohnivzdorných obalech (plechovka).
Kvůli přítomnosti přírodních olejů může docházet na plochách
s malým dopadem světla k zežloutnutí. Zasychání přírodních olejů
může být provázeno typickým zápachem, který časem vymizí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zasychání přírodních olejů může být provázeno typickým zápachem,
který časem vymizí.
Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu stávajících
zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům životního prostředí,
jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro
všeobecnou právní platnost jednotlivých doporučení. Před použitím
musí zpracovatel vyzkoušet, zda je produkt vhodný k účelu použití
(zkušební nátěr).
Při nové verzi nebo změně produktu ztrácí text svou platnost.
Nejaktuálnější informace o produktu obdržíte přímo ve firmě
KREIDEZEIT nebo na internetu: www.kreidezeit.cz
(25. 1. 2008)
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