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Ulei pentru întreținere lemn Barend Palm
Cod produs: 88450
Uleiul pentru întreținere lemn Barend Palm este un ulei de întreținere transparent pentru lemn natural nelăcuit,
cu pori deschiși, tratat cu ulei sau cu o substanță alcalină, precum pinul, molidul, bradul, fagul și aninul.
Domeniu de utilizare:
Datorită compoziției sale, produsul este ideal pentru utilizarea în camerele copiilor și în bucătării. Este garantat
inofensiv la contactul cu alimentele (de aceea este potrivit, de ex., pentru tocătoare).
Recomandat pentru jucării conform DIN EN 71/3.
Date tehnice:
Stare de agregare:
Culoare:
Miros:
Interval de fierbere:
Punct de aprindere:
Densitate (la 20 °C):

lichid
specific produsului galben-maroniu
tipic, agreabil
> 180 °C
> 62 °C
cca 0,84g/ml.

Uscare după 3-5 ore, rezistent la utilizare după 12-24 ore

GISCODE:

Ö60+

Declarație cf. VDL-RL 01 (Dir. Asoc. Ind. Lacurilor si Vopselurilor din Germania):
Grupă de produse: vopsele pe bază de rășini naturale
Conținut: liant din uleiuri vegetale și rășini cu uscare rapidă, terebentină, substanțe uscate solubile (sicative
Prelucrare:
A se agita înainte de utilizare. Turnați pe o lavetă o cantitate mică de ulei pentru întreținere lemn și aplicați-o
uniform în direcția texturii lemnului. Testați mai întâi uleiul într-un loc mai puțin evident în cazul suprafețelor mai
vechi, sensibile sau cu pori
deschiși. În funcție de solicitare, repetați aplicarea pe suprafață din când în când. Utilizarea regulată
a uleiului pentru întreținere lemn Barend Palm garantează o protecție fiabilă împotriva murdăriei și petelor.
Indicații de siguranță:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
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Recomandare cu privire la eliminarea deşeurilor
Nu eliminați resturile de ulei în apa reziduală. Se vor recicla numai recipientele complet golite. Eliminați
recipientele cu resturi de ulei la punctele de colectare de vopsele. Lavetele folosite se înmoaie mai întâi în apă,
apoi se elimină.
Atenție: lavetele murdare și praful de la rectificare se pot autoaprinde din pricina căldurii generate la
uscare de uleiurile naturale. Din acest motiv, nu mototoliți în niciun caz lavetele! Înainte de eliminare,
întindeți-le la uscat sau înmuiați-le în apă.

Dimensiunea recipientului:
Sticlă PET de 250 ml

Aceste informații sunt conform cunoștințelor actuale, consultarea lor nu trebuie să fie și nu poate avea un caracter
obligatoriu și nu vă absolvă de verificarea, pe cont propriu, a conformității produselor livrate de noi pentru
utilizările intenționate. După caz, informațiile privind procedurile trebuie adaptate, în cazuri individuale, cerințelor
speciale.
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