Teknik Bilgi Föyü
Ürün no 2652

Rem Teak-Öl
Solvent bazlı, ahşap teras ve bahçe mobilyaları
için dekoratif tik yağı

Mevcut
Palet adeti

96

Ambalaj

1x5l

Ambalaj Türü

Teneke kutu

Ambalaj Kodu

05

Ürün No
douglasien

802645

◼

farblos / Şeffaf

802652

◼

teak

802653

◼

lärchen

802654

◼

bangkirai

802655

◼

özel renk

802656

◼

Uygulama miktarı

60 - 80 ml/m² (kat başına), (ahşabın emiciliğine bağlı olarak değişebilir)

Kullanım alanları

■
■
■
■
■
■

İç ve dış cehpe ahşaplarda
Boyutsal kararlılığı olmayan veya sınırlı olan yapı elemanları
Bahçe mobilyaları ve ahşap zemin kaplaması
Tik, bangkirai, massaranduba, iroko, meşe, karaçam ve Douglas köknar dahil ahşap alanlar
Isıl işlem görmüş ahşap
WPC, bambu ve Resysta üzerinde WPC-Imprägnier-Ölkullanılmasını tavsiye ederiz.

Ürün özellikleri

■
■
■
■
■

Su geçirmez
Hava koşullarına dayanıklı ve nem düzenleyici
Ahşabın kurumasını önler
Pigmentli versiyonlar grileşmeyi önler
Parlak renkler
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■ Uygulaması kolay
■ Zıparalama gerektirmez

Ürün teknik verileri

Bağlayıcı madde

Keten tohumu yağı

Yoğunluk (20 °C)

0.85 g/cm³

Koku

kendine özgü

Parlaklık derecesi

Mat

Belirtilen değerler, ürünün tipik belirgin özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

 DIN EN 71-3 "Oyuncak Güvenliği"

Ek bilgiler

Olası sistem ürünleri

 Wood Preservative Primer* (2066)
 End Grain Sealer (1900)
 Green Growth Remover* (0676)
 Wood Revitalizer (2641)
 Wood Cleaner (2640)
 Wood Cream Clear (2714)
*Biyosidal ürünleri dikkatli kullanın.
Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgisini okuyun.

Uygulamaya hazırlık

■ Yüzey için gerekenler
Boyutsal kararlılığı olmayan veya sınırlı olan ahşap yapı elemanları: ahşap rutubet içeriği en fazla %18

■ Yüzey hazırlığı

Aktif maddelerce zengin olan ahşap, kuruma sürecinde gecikmeleri önlemek için ilk işlemden önce birkaç hafta
havalandırılmalı veya Holz-Tiefenreiniger ile temizlenmelidir.
Kalıntı bırakmamaya dikkat ederek, film oluşturabilecek kir, yağ ve eski kaplamaları temizlemek için AHolzTiefenreiniger gibi bir madde kullanın.
Grileşmiş ahşap yüzeyleri Holz-Entgrauer (HE) ile temizleyin.
Grünbelag-Entferner* ile yosunları uzaklaştırın. (*Biyositleri güvenli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi
ve ürün bilgilerini okuyun.)
Çürümeye ve mavi lekelenmeye karşı özellikle dış cephe ahşapları ön koruma* (emprenye) yapınız. (*Biyosidal
ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgisini okuyun.)

Uygulama

■ Kul lanım koşul ları
Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı en az +5 °C, en fazla +30 °C.
İyice karıstırın.
Fırça ile uygulayın.
Mümkünse ilk katı döşemenin her tarafına işleyin.
Ürünü vernik fırçası, yüzey fırçası veya (pamuklu) bir bez kullanarak damar yönünde uygulayın.
En fazla 30 dakika sonra kuru bir fırça veya bezle fazla malzemeyi alın.
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İlk katı kuruduktan sonra (yaklaşık 12 saat) ikinci katı uygulayın.
Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve en kısa sürede kullanınız.

Kullanım önerileri

Bir deneme alanı oluşturarak rengi, yapışmayı ve alt tabaka ile uyumluluğunu kontrol edin.
Yağışlar, suda çözünür maddeler açısından zengin olan örneğin meşe, kızıl sedir, afzelia, sekoya, vb.
ahşaplardan bu maddelerin akmasına neden olabilir. Bu, açık renkli duvar veya sıvanın renginin solmasına
neden olabilir.
Şeffaf varyant UV radyasyonuna (grileşme) karşı koruma sağlamaz ve bu nedenle yalnızca doğrudan
hava koşullarına maruz kalmayan (yani doğrudan güneş ışığına, yağışa ve rüzgara karşı korumalı) ahşap
elemanlarda kullanılmalıdır. Doğrudan maruz kalan bir dış yüzeyde şeffaf bir kaplama isteniyorsa, birkaç
kat uygulayın ve düzenli aralıklarla yenileyin.
Hava koşullarına maruz kalan alanlarda yılda en az bir kez yeniden uygulama yapılması gerekir.
Çeşitli renkler belirli bir ahşap türüyle eşleşse de, diğer ahşap türlerinde de kolaylıkla kullanılabilirler, bu
durumda rengin görünümü örnekten farklı olacaktır.
Su damlayan bir kenar oluşturmak için su yolu yüzeyini alt kısımdan kesin.
Neme karşı korumak için ahşap su yoluna ve kesilmiş yüzeylere iki kat ahşap koruyucu uygulayın.
Kendiliğinden tutuşma riski (DGUV Bilgisi 209-046). NC bazlı vernikler veya lekeler ile aynı işyerinde
kullanmayın. Kirlenmiş tekstilleri (örn. temizlik bezleri, iş elbiseleri, toz torbaları) yanmaz çöp
kovalarında toplayın ve yanmaz şekilde (su altında) bertaraf edin.

■ Kuruma

Toz kuruluğu: yaklaşık 4 saat sonra
Yeniden kaplanabilir: yaklaşık 12 saat sonra

Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.
Düşük sıcaklıklar, yetersiz havalandırma ve yüksek nem, kurumayı geciktirir.

■ İnceltme

Kullanıma hazırdır.

Notlar

Yüksek reçine içeriğine sahip rendelenmiş karaçam ve yumuşak ağaçlarda, kaplamanın yapışması ve hava
koşullarına karşı direnci azalmış olabilir. Bu özellikle yatay yıl halkalarında, budaklarda ve reçine içeriği yüksek
kış büyüme alanlarında geçerlidir. Bu yüzeylerde bakım ve yenileme daha sık yapılmalıdır. Bunun tek çaresi ön
havalandırma veya çok kaba zımparalamadır (P80). Bu ağaç türleri kaba biçilmiş ise, önemli ölçüde daha uzun
bakım ve yenileme aralıkları beklenebilir.
Yüzme havuzları alanındaki teras yüzeylerinde, klora, temizlik maddelerine ve yoğun neme maruz kalmanın
artması, kaplamanın yapışmasını ve yıpranmasını azaltabilir. Burada daha kısa bakım ve yenileme aralıkları
beklenmelidir.

Aletler / Temizlik

Doğal kıllarla fırçalayın, düz fırça, tüy bırakmayan pamuklu bez
Aletleri kullanımdan hemen sonra tiner ve fırça temizleyici ile temizleyin.
Temizlikten kalan kalıntıların doğru şekilde atıldığından emin olun.
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Depolama / Raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, serin, kuru bir yerde ve dondan korunarak saklandığında ürün en az 5 yıl
muhafaza edilir.

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler

Ürünün nakliyesi, depolanması ve taşınması ile bertaraf ve çevresel konular hakkında daha fazla bilgi için lütfen
güncel Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na bakın.

Atık talimatı

Büyük miktarlarda artan malzeme orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf
edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklarla birlikte
atılmamalıdır. Kanalizasyon sistemine karışmasına izin vermeyin. Lavaboya boşaltmayın.

"Decopaint" Direktifi (2004/42/
EC) 'e göre VOC

Ürün için AB sınır değeri (kategori A/f max. 700 g/l (2010).
Bu ürün < 700 g/l VOC içerir.

www.remmersahsap.com

Lütfen yukarıda verilen veri ve bilgilerin laboratuvarda ve gerçek yaşam
deneyimlerinden elde edilen yönergeler olarak hesaplandığını ve bu
nedenle temel bir ilke olarak bağlayıcı olmadığını unutmayın.
Bu nedenle bu bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve ürünlerimizi ve bunların
nasıl kullanıldığını ve üzerinde çalışıldığını açıklar.

Bu bağlamda, mevcut çalışma koşullarının, kullanılan malzemelerin ve
karşılaşılan şantiye alanlarının çeşitli ve çeşitli doğasının, her bir vakanın
kapsanamayacağı anlamına geldiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle,
herhangi bir şüphe durumunda ya deneme yapmanızı ya da bizimle bizimle
irtibata geçmenizi öneririz.
Sözleşmede öngörülen kullanım amacına ilişkin olarak ürünlerin özel olarak
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uygun olduğuna veya özelliklerine ilişkin açık yazılı garanti vermediğimiz
sürece, teknik uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiye veya talimat, o anki
bilgimiz dahilinde sağlanmış olsa bile asla bağlayıcı değildir. Diğer tüm
konularda, genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.
Bu Teknik Bilgi Föyünün yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki
versiyonun yerine geçer.
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