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Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de
toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende
omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen
aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons
altijd raadplegen.

Product
Waterverdunbare 1 K Hydro Olie

Productbeschrijving
Hydro Olie combineert de onmiskenbare natuurlijke uitstraling van geoliede oppervlakken met een snelle en veilige,
industriële of handmatige verwerking. Lange droogtijden en het risico op zelfontbranding behoren met deze
waterverdunbare olie tot het verleden.

Toepassingsgebied
Hout- en meubel industrie.

Technische gegevens
Glansgraad

Mat

Kleur

kleurloos

Mengverhouding

n.v.t.

Verdunning

n.v.t.

Leveringsviscositeit

12-14 sec. Din 4mm 20 graden Celcius

Vaste stoffen gehalte

ca. 21 %

Opslagstabiliteit

In originele ongeopende verpakking 6 maanden op een koele, droge en
vorstvrije plaats.
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Verwerking
Applicatie methode

Opbrengen met een pluisvrije doek, Pad of spuiten
(airless,airmix,bekerpistool)

Aantal lagen

2-3 lagen

Opbrengst per laag

30-50 gr/m2

Voorbehandeling ondergrond

Schuren P 120

Schuurbaar

Na ca. 60 min.bij 20 graden Celcius

Tussen schuren

P 320

Droging

Ca. 60 min. bij 20 graden Celcius

Algemene informatie

Volle belasting van de behandelde oppervlak na 3-5 dagen.

Beschikking
Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren

Verpakking
1, 5 of 25 Kg verpakking.

Veiligheid, normen en bestendigheid
Voldoet aan de normen DIN 68861.1C, EN 71/Deel 3. Vrij van zwaar metalen. Voldoet tevens voor professioneel
gebruik binnen aan Arbo.
Gevarencode: Geen ADR, (-), GGVS
Info zie: Veiligheidsblad

