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TECHNICKÝ LIST
MoUSE TEAKorni orn.r
Olej na dřevo Teakouý olejVenkovní olej

Popis produktu:
Mouse teakouý olejje vyroben na základě nejnovějšíhovýzkumu ochrany dřeva, Je
vynikající ochranou pro zahradní nábytek, terasy a jiné dřevěné uýrobky, Je vhodný
pro všechny druhy dřeva, zvláště pro exotické dřeviny a akát. Vyživuje dřevinu a
propůjčujedřevině přirozený vzhled a ochranu proti vodě a počasí.Napouští se
hluboko do dřeva a nevytváří na povrchu lakorni film Mouse teak olej nezapáchá po
rozpouštědlech, má příjemnou olejovou konzistenci a vysoce účinnýUV stabílizátor,
Obsahuje směs uretanizovaných syntetických olejů, přírodn ích lněných,
terpentýnoWch, levandulorných olejů a bezaromátouých rozpouštědel . Velmi dobře
odolává vodě, jakémukoliv počasía i UV-záření. Díky absorbování UV-záření oddálí
šednutínatřených ploch.

Oblast použití:
K ochraně a k zušlechtěnídomácích i exotických dřevin, na nové i renovované nátěry
(obložen í fasád,oken,okenních rámů, dveří, zahradních domků, zahradn ího
nábytku, balkónů, plotů atd.).

Příprava:
Před aplikací stačízavřenou plechovku lehce v rukou protřepat. Po použitíudžujte
plechovku těsně uzavřenou, Nanášíse štětcem neředěný, Podklad musí být zbaven
nečistot, prachu, mastnot a pryskyřičných ložisek

Aplikace:
Olej se nanášíve dvou vrstvách štětcem, až do nasycení dřeva. Při nanášenínesmí
být vlhkost dřeva nižšínež 18%. Přebytky oleje se mohou osušit houbičkou nebo
hadrem po 10-20 minutách Nepoužívejte přiteplotách pod 5"C nebo při relativní
vlhkosti vyššínež80o/o,. Po aplikaci nechte dřevo min 5 hodin vysychat ( suchý proti
prachu) , mouse olej na povrchu vytvoří hydrofobní ochranný mikrofilm, ale přitom
dřevo dokonale napenetruje a napusti směsí olejů. Před aplikacína poškozené
(zašedlé,začernalé)dřevo použijte produkt MOUSE ODSEDOVAC DREVA Udržba
cca. jednou za rok podle potřeby 1-2 nátěry oleje. Před nouým renovačnímnátěrem
je třeba zbýuqícístarý olej lehce zbrousit brusnou houbičkou a teprve poté aplikovat
novou vrstvu oleje. Nepoužívejte hrubý brusný papír, drátěnku apod., povrch dřeva
by se mohl poškodit

í

Technické údaje:
Hustota: přibližně 0,84 glcm
vi skozita n ízkoviskózn í,
Zápach: příjem ný, bez zápachu po orga n ických rozpouštěd lech
Teplota vzplanutí: 62" C
Vydatnosí : nezředěný 1 litr oleje vystačíasi na 6 - 10 m2 ,podle savosti dřeva
Dodávané balení: 1 l-,3l-,10l-,200l-sud nebo 1 000l- kontejner
Doba schnutí: suchý proti prachu cca, po 5 hod
:

pretíratelnost cca, po 8 hod
dokonale vytvrzený po 14 hod

Uskladnění : Skladujte v souladu s předpisy pro skladování hořlavin, 1 rok v
původních uzavřených obalech při teplotě 0 - 25'C, v suchých chladných a dobře
větraných prostorách mimo dosah zdrojů tepla, zapálení a příméhoslunečního
světla, Obal a nespotřebovaný olej odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.
Datum uýroby je uveden na obalu.

Výrobce: Mouse oleum s.r.o,

