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Ulei pentru lemn Barend Palm 
 
Număr articol: 84200, 84201, 84202, 84210, 84220 
 
Uleiul pentru lemn Barend Palm este un ulei de lemn foarte rezistent pentru toate tipurile de lemn din interior, 
pentru parchet, dușumea și podea din plută. Permite circulația aerului, este hidrofug și lucios. Structura lemnului 
este accentuată. Recomandat pentru jucării conform DIN EN 71/3. 
 
Domeniul de utilizare: 
Pentru tratamentul de bază și finisajul lemnului netratat. 
 
Date tehnice: 
Stare de agregare:  lichid 
Culoare:   specific produsului galben-maroniu 
Miros:   tipic, agreabil 
Interval de fierbere:   > 180 °C 
Punct de aprindere:   > 62 °C 
Densitate (la 20 °C):  cca 0,84g/ml. 
 
Prelucrare:  
Suprafața trebuie să fie curată, uscată și degresată. 
Amestecați bine înainte de utilizare. Șlefuiți fin și cu grijă suprafețele dure de lemn. Frecați cu diluant lemnul 
tropical dens precum tecul.  În funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței, pot fi necesare 2 – 4 tratamente. 
A nu se prelucra la o temperatură a camerei sub 10° C. Aplicați uleiul în strat subțire și uniform. Ștergeți 
suprafețele tratate după cca 10 minute cu o lavetă fără scame, pentru a elimina surplusul de ulei. Lemnul trebuie 
să fie suficient uscat pentru a putea fi prelucrat în continuare. După caz, șlefuiți suprafața cu hârtie abrazivă fină 
(>240), apoi eliminați praful rezultat. Pentru a continua prelucrarea, șlefuiți ușor și repetați tratamentul 
 
Uscare:  
Uscare după cca 5 – 7 ore; rezistent la utilizare după 11 – 24 h 
Curățarea instrumentelor: cu diluant Barend Palm 
Depozitare: în loc răcoros și ferit de îngheț  
 
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) 
        După caz, pigmenți din oxid de fier sau dioxid de titan 
 
Indicații de siguranță:  
Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de 
înghițire, nu provocați voma. Consultați imediat un medic și prezentați-i ambalajul sau această 
etichetă. Evitați contactul cu pielea 
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Recomandare cu privire la eliminarea deşeurilor. 
Nu eliminați resturile de ulei în apa reziduală sau pământ. Resturile uscate de produs se aruncă în gunoiul 
menajer, recipientele goale pot fi reciclate.  
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. 
Valoare limită UE pentru COV f/Lb 700g/l. Acest produs conține <600g/l 
 
Nuanțe: incolor, disponibil și în culorile maro deschis și alb cremos 
 
Dimensiunea recipientului: 
Recipiente de 0,375 l, 0,75 l și 2,5 l 
 
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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