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TEHNIČNI LIST

HESSE NATURAL -OIL OE 83-(sijajna stopnja)
OPIS PROIZVODA
Olje na osnovi lanenega in sončničnega olja, jojoba olja z naravnim oljem modificirano alkidno
smolo, elastično, mehansko odporno.
Receptura ne vsebuje zaščitnih snovi za les, strupenih težkih kovin, formaldehida, ftalatnih
mehčalcev, CMR snovi, hlapnih halogenskih organskih spojin. Izpolnjuje varnost za igrala po DIN EN
71-3. Splošno gradbeno dovolilo za parkete in lesene tlake.
PODROČJE UPORABE
Za parketna in lesena tla, kot OSB plošče in talno pluto. Odpornost in mehanska odpornost zavisita
od količine nanosa.
Navodilo za delo
1 x do 3x nanos po 30-40 g/m2 na ustrezno položeno leseno površino. Podlaga mora biti
temeljito obrušena do lesa, biti suha in brez olj, maščob, voskov, silikonov in brusnega
prahu. Brušenje lesa 150 do 180. Vmesno brušenje je potrebno prilagoditi želeni nanosni
količini; manjše količine nanosa potrebujejo finejšo granulacijo do 240 za vtiranje. Kvaliteta
brušenja je zelo pomembna za končno površino. Utrditev v razmerju 10:1 s trdilcem OR 87
poveča mehanske in kemične odpornosti. Čas porabe mešanice 1 ura pri 20oC. Trdilec
pospeši presušitev. Olje suši oksidativno.
Sušenje je odvisno od nanosne količine, temp. olja in okolice ter obdelovanca. Potrebna je
dobra prezračevanost. Oksidativno sušenje. Nanos drugega sloja po 16 urah pri 20oC.
Pohodno po 24 urah pri 20 oC. Polna obremenitev po 10 dneh. Talne obloge se pred končno
suhostjo ne smejo pokrivati s tepihi.
Tehnični podatki:
Rahlo rjavkasta tekočina, viskoznosti 13-19 s/DIN 4mm 20oC glede na sijaj, suha snov 46,553% glede na sijaj, gostota 0,9 -0,93 kg/l pri 20 oC, vnetišče > 21 oC, skladiščenje eno leto v
zaprti originalni embalaži pri 15-25 oC.
Olja, ki so jim bili dodani trdilci lahko tvorijo kožo, ki jo je pred nadaljnjo uporabo potrebno
odstraniti.
Nanašanje
Ročno nanašanje z gladilom v tankem sloju ali z valjčkom, takoj zatem vtiranje z brusno
gobico (večje površine je dobro, da obdelujeta dve osebi). Višek olja pobrati z bombažno
krpo.
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Opozorila:
Olja ne uporabljati na lesovih v vlažnih prostorih, kjer postoji nevarnost nastanka plesni.
Prav tako je potrebno z oljem prepojene krpe alik papir razprostreti in jih na zraku posušiti in
šele nato odstraniti. Sicer postoji nevarnost samovžiga.
Tudi z oljem prepojeni lesni prah je nagnjen k samovžigu. Prosimo ne odstranjevati v zaprtih
posodah.
NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE
Upoštevajte navodila za čiščenje in vzdrževanje po DIN 18356. Parket brisati z mehko, rahlo vlažno
krpo, ne brisati na mokro. Uporabljajte samo nevtralne nesilikonizirane, brez salmiaka čistilne
tekočine, brez abrazivnih dodatkov.
Redno vzdrževanje s Hesse Protect PR 90 in Hesse Intensive PR 91 poveča življensko dobo in zaščito.
Čistili za parket odnosno lesena tla so izdelana na osnovi pH nevtralnih in biološko razgradljivih
tensidih
Pri zmerni onesnaženosti podlage zadostuje dodatek čistila PR 90 v razmerju 1:100 (100 ml čistila na
10 L vode), pri močno onesnaženih površinah ( kava, čaj, mleko, sokovi, urin, kri) pa do 1:10 (100 ml
čistila na 1 L vode). Površino brisati samo za rahlo navlaženo krpo.

PODATKI ZA NAROČILO
OE 83-2
mat
OE 83-9
sijaj
Embalaža
2,5L
Trdilec
OR 87, 250 mL
Poraba:
25-33 m2
Redčilo
OV 89
Vzdrževala
PR 90 in PR 91

