
SLOVLUX LIMBA – OLEJ IMPREGNUJĄCY DO DREWNA NA BAZIE

OLEJU LNIANEGO

Olej SLOVLUX LIMBA przeznaczony jest do impregnacji drewna wewnątrz i na zewnątrz

pomieszczeń. Doskonale wnika w głaz drewna i pozostawia gładką, jedwabistą powierzchnię.

Podkreśla naturalną strukturę drewna. Dzięki zastosowaniu wosku odznacza się bardzo dobrą

odpornością na warunki atmosferyczne i wodę. Specjalne pigmenty zmniejszają wpływ

promieniowania UV. Przed renowacją wystarczy przetrzeć odnawianą powierzchnię bez

konieczności szlifowania i usuwania starej powierzchni.

Zastosowanie: Do zabezpieczania drewna wewnątrz i na zewnątrz, malowania płotów, altanek,

okiennic, mebli ogrodowych, tarasów, podłóg. Olej LIMBA bezbarwny przeznaczony jest do

malowania i impregnacji drewna wewnątrz pomieszczeń.

Aplikacja: Przed malowaniem drewno musi być doskonale wysuszone, odtłuszczone, pozbawione

zanieczyszczeń oraz wykwitów żywicy i nie może być pokryte szronem. Przed użyciem zawartość

opakowania trzeba dobrze wymieszać i skontrolować odcień. Nanieść równomiernie pędzlem albo

wałkiem w kierunku włókien drewna w jednej lub dwóch warstwach w zależności od chłonności

drewna i działania warunków atmosferycznych. Nie zaleca się rozcieńczania. Olej, który nie został

wchłonięty, należy po 20 minutach zetrzeć suchą ściereczką. Przerwa pomiędzy nałożeniem

poszczególnych warstw wynosi minimum 5 godz. Powłoka jest sucha po 24 godzinach. Przy

malowaniu większych powierzchni zaleca się ujednolicić odcień przez wymieszanie zawartości

wszystkich opakowań. Niska temperatura i duża wilgotność względna powodują wydłużenie czasu

schnięcia. Malowanie i schnięcie powinno odbywać się w temperaturze + 10 do + 30 °C zarówno

podłoża jak i samego otoczenia. Na odcień końcowy wpływa gatunek i jakość drewna oraz liczba

naniesionych warstw oleju. Prace renowacyjne zalecamy wykonywać 2 x w roku, ale jest to silnie

zależne od gatunku drewna, obciążenia mechanicznego, działania warunków atmosferycznych i

wilgoci. Narzędzia i pomoce używane do pracy czyści się benzyną lakową. Więcej informacji

znajduje się w Karcie Charakterystyki wyrobu.

Ostrzeżenie: Tkaniny nasiąknięte olejem suszymy na zewnątrz albo zalewamy wodą i

przechowujemy w dobrze zamkniętym pojemniku metalowym, ponieważ może dojść do ich

samozapłonu. Zużycie oleju zależy od gatunku drewna, od jego powierzchni, sposobu obróbki.

Niektóre gatunki drewna są podatne na wymywanie przez wodę rozpuszczalnych składników oleju.

Zwroty ryzyka i bezpieczeństwa: H226 Łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i przedostanie się

przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty

głowy. H411 Działa toksycznie na na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102

Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł

iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P261 Unikać wdychania pyłu / dymu /

gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną /

ochronę oczu / ochronę twarzy. P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast telefonować

do NARODOWEGO CENTRUM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ albo do lekarza. P331 Nie

wywoływac wymiotów. P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik

przechowywać dobrze zamknięty. P273 Unikać uwolnienia do środowiska.



Ochrona zdrowia i pierwsza pomoc: Przy złym samopoczuciu opuścić środowisko pracy. Przy

wdychaniu wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Przy przedostaniu się do oczu płukać

lekkim strumieniem czystej wody przez przynajmniej 15 minut. Jeżeli podrażnienie nie ustąpi,

zapewnić pomoc lekarską. Nie wywoływać wymiotów. Olej nie jest przeznaczony do malowania

produktów, które maja bezpośredni kontakt z artykułami spożywczymi i wodą do picia oraz

przeznaczonych do malowania mebli dziecięcych oraz zabawek.

Likwidacja opakowań i odpadów: Odpad likwiduje się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kod

odpadów N- odpad niebezpieczny. Materiał, którego nie można ponownie wykorzystać albo

recyklować jest zaliczany do grupy: 08 01 11 i z tym materiałem należy postępować tak, jak z

odpadem niebezpiecznym. Materiały absorpcyjne nasiąknięte olejem są zaliczane do grupy 15 02

02. Odpadów kod do pakowania produktów: 15 01 10.

Trwałość: Produkt zachowuje wymagane właściwości w oryginalnym i nieotwieranym opakowaniu

co najmniej do daty ważności

Przechowywanie: W oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w suchym środowisku, w

temperaturze od + 5 do + 30 °C. Pomieszczenia do przechowywania muszą być odpowiadać

przepisom bezpieczeństwa dotyczącym przechowywania materiałów łatwopalnych. Ciecz

łatwopalna III klasy niebezpieczeństwa. Podczas składowania dopuszcza się powstanie osadu

możliwego do rozmieszania

Kategoria: A/f Bejca do ultra cienkich warstw. OR. Limit maksymalnej zawartości lotnych związków

organicznych: 700 g/l. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w stanie gotowym

do użytku: < 400 g/l. Zawartość rozpuszczalników organicznych: LZO: 0,700 kg/kg wyrobu.

Zawartość całkowitego węgla organicznego TOC: 0,650 kg/kg wyrobu. Gęstość preparatu min.

0,840 g/cm³. Zawartość substancji nielotnych – suszu: min. 56 %. Zawiera węglowodory, C9-C12,

n-alkany, izoalkany, cykloalkany, związki aromatyczne (2 – 25%).

Zawiera sole kobaltu bis (2-etyloheksanian). Może powodować reakcję alergiczną.

Kolor, numer serii, pojemność, data napełnienia i data ważności znajdują się na pokrywce.

Wydajność: 10 – 15 m²/l na jedną warstwę

Wysychanie: 24 godziny

Rozpuszczalnik: nie rozcieńcza się

Producent – SLOVLAK Košeca, a.s.

Dystrybutor w Polsce: Bis – Podex s.j., ul. Zagorzynek 34a, 62-800 Kalisz,

tel. 62/766 66 07, e-mail bis@podex.pl, www.podex.pl


