MAXIMUS SUNDECK Oil
Olej do tarasów drewnianych

Zastosowanie
Olej do zabezpieczania drewna na zewnątrz. W szczególności polecany jest do
zabezpieczania zewnętrznych tarasów ( przy basenach, na werandach, ścieżkach ), okien,
ościeżnic, płotów i altan wykonanych z drewna. Sundeck Oil zawiera naturalne i
syntetyczne oleje oraz dodatki zmniejszające działanie promieniowania UV i przeciw
starzeniu i degradacji drewna.
Zabezpiecza także drewno przed szkodnikami.
1. Sposób użycia
Przed zastosowaniem Sundeck Oil drewno musi być suche i dokładnie
wyszlifowane do gładkości 150 – 180. Zaolejowane drewno na tarasach po zmoczeniu
( deszcz, polewanie ) jest śliskie. Dlatego powinno być ryflowane lub pozostawione
szorstkie do olejowania po papierze 60 – 80.
Olej dokładnie wymieszać i nakładać wałkiem z krótkim włosem lub gąbką
równomiernie na całej powierzchni. Wydajność ok. 12 - 16 m2 z litra. Polerować
kawałkiem białego pada jeszcze w stanie wilgotnym, tj. po ok. 30 - 40 min. Po skończeniu
powierzchnia musi wyglądać jednolicie i olej nie może się mazać.
Ruch pieszy po wyschnięciu po 24 godz. Polerowanie białym padem przyśpiesza
schnięcie.
W przypadku potrzeby, powtórzyć olejowanie po 24 – 48 godz. bez matowania.
W przypadku barwienia drewna, za pierwszym razem stosować Maximus Lios Oil ( cedr,
oliwka, czereśnia, orzech klasyczny, biały, wenge, teak ), a na drugą warstwę po 24 godz.
Sundeck Oil.
Całkowite utwardzenie oleju następuje po 15 dniach.
Do pielęgnacji używać Sundeck Soap.
2. Przechowywanie:
Min 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Chronić
przed mrozem.
3. Opakowanie:
1, 2, 5 litrów
Ważne wskazówki
Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności
powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy.
Schnięcie oleju na tłustych gatunkach drewna może się istotnie przedłużyć
4. Bezpieczeństwo pracy
• Chronić przed dziećmi.
• Pady i szmaty zmoczyć po pracy, żeby uniknąć ryzyka samozapłonu.
• Produkt łatwopalny
Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki
pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości
zalecamy próbę praktyczną.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
Szendera Bogdan
43-229 Pszczyna-Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 43 b
tel./fax.: (32) 211 24 62

