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Saflorový olej
Safloröl

Všeobecně:
Saflorový olej je přírodní schnoucí olej, který se získává ze
semen bodláku světlice barvířské (carthamus tinctorius). Mezi
schnoucími oleji představuje saflorový olej obzvlášť málo
žloutnoucí olej. U málo žloutnoucích laků a barev proto
dochází k jeho využití.
V potravinářském průmyslu nachází saflorový olej uplatnění
např. v dietním margarínu.
Oblast použití:
Pro zlepšení přilnavosti a zmírnění napětí se doporučuje
používat jako přísada do Kaseinové mramorové barvy pro
přetírání dispersních barev.
Zde přidáme 3 – 5%, tzn. 30 – 50 ml saflorového oleje na kg
barvy v prášku již na hotovo namíchané Kaseinové
mramorové barvy.
Složení:
Saflorový olej bez dalších přísad
Spotřeba:
Na dřevěný povrch cca 20 m2/l , vždy dle savosti dřeva.
Použití
Jako přísada do Kaseinové mramorové barvy:
Podklad musí být savý, suchý, čistý, pevný, nemastný, nosný
a bez barvících a pronikajících složek. Dispersní barvy musí
být matné a savé.
Mramorovou barvu rozmíchat s vodou dle návodu na balení,
nechat 30 min. odstát a opětovně zamíchat.
Teprve nyní saflorový olej tenkým proudem vmíchat do barvy,
nechat 15 min. odstát a opět zamíchat. Vodou naředit do
roztíratelnosti.
Ošetření dřeva:
Podklad musí být neopracovaný, suchý, čistý, nemastný
a chemicky neutrální.
Saflorový olej smíchat s 5% sikativu (produkt č. 435), aby se
zkrátila doba schnutí, např. 1 l saflorového oleje + 50ml
sikativu. Sikativ nejprve naředit
2x až 3x takovým množstvím balzámového terpentýnového
oleje (produkt č.446 – 448), a poté za rychlého míchání
promíchat se saflorovým olejem. Nejlépe nechat přes noc
odstát. Saflorový olej nanášet tence a rovnoměrně štětkou
nebo nechlupatícím hadrem. Je třeba se vyhnout přebytkům,
popř. je nejpozději do 30 – 45 min. doby působení odstranit
suchým hadrem, který nepouští chlupy.
Pro práci na velkých plochách se doporučuje saflorový olej se
sikativem naředit v poměru 1:1 s Portugalským balzámovým
terpentýnovým olejem (Výr. č. 446-448).

Doba zasychání:
U dřevěných povrchů (s přidáním 5% sikativu) cca 24 hodin při
20 °C. Výsledná tvrdost je dosažena po cca 4 týdnech.
U barev na zeď suché a znovu přetíratelné po cca 24 hodinách
při 20 °C. Výsledná tvrdost je dosažena
po cca 4 týdnech.
Velikost balení:
Výrobek č. 370
1l
Výrobek č. 371
5l
Ceny dle aktuálního ceníku.
Uskladnění
V chladu, suchu, nesmí zmrznout a neprodyšně uzavřený je
Saflorový olej skladovatelný více let.

Nakládání se zbytky výrobku
Zbytky výrobku nelijte do odpadních vod, ale vzduchotěsně
uzavřete a později spotřebujte.
Čištění pracovních pomůcek
Ihned po použití umýt teplou vodou s jemným mýdlem, např.
marseillské mýdlo (Výr. č. 220). Štětce od oleje případně čistit
Portugalským balzámovým terpentýnovým olejem (Výr. č. 447).
Označení nebezpečnosti:
Odpadá, nejedná se o nebezpečnou látku.
Upozornění:
Kvůli obsahu schnoucího oleje hrozí nebezpečí
samovznícení nanášecích hadrů!
Nanášecí hadry a čistící hadry se nechávají uschnout
rozložené venku nebo se uchovávají v uzavřených
ohnivzdorných nádobách (sklo, plechovky).
Schnutí přírodních olejů může provázet typický zápach, který
časem zmizí.
Skladovat mimo dosah dětí.
Pozor na možnost alergických reakcí na přírodní látky.
Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám
předložených 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 výrobek, zda je vhodný na účel použití (zkušební
nátěr). Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácí text svou
platnost. V současné době nejnovější informace o produktu
obdržíte přímo ve firmě KREIDEZEIT nebo na internetu:
www.kreidezeit.cz
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