ODK

Olej do klinkieru
Gotowy do użycia, bezwonny, specjalistyczny preparat do
konserwacji, odświeżania i pogłębiania naturalnej barwy
i struktury okładzin.

WŁAŚCIWOŚCI:
Zawiera specjalne oleje mineralne rafinowane, substancje pomocnicze
Gotowy do użycia
Zmniejsza wrażliwość okładzin na powstawanie plam i zabrudzeń
Działa wgłębnie
Intensyfikuje kolor
Ułatwia czyszczenie
Nie tworzy „filmu” i nie nabłyszcza powierzchni

ZASTOSOWANIE:

DANE TECHNICZNE:
Skład
Temperatura obróbki
Zapach
Wydajność z 1l
Czas schnięcia
Pełne obciążenie
Kolor

Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
Gotowy do użycia, bezzapachowy specjalistyczny preparat do
konserwacji, odświeżania i pogłębiania naturalnej barwy i struktury chłonnych
matowych, nieszkliwionych elewacyjnych płytek klinkierowych i
ceramicznych, cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz innych okładzin
ściennych i podłogowych klinkierowych, ceglanych i glinianych

Wskazania Zagrożeń:
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
Środki Ostrożności:
P102 - Chronić przed dziećmi
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska

OBRÓBKA:
Podłoże musi być suche, czyste i nośne, bez szkód spowodowanych przez mróz,
wykwity solne, wyługowania wapienne, wolne od tłuszczu, oleju, mchu i glonów,
środków impregnujących, mleczka cementowego, zanieczyszczeń a także innych
działających separująco substancji. Wszelkie zabrudzenia usunąć za pomocą
czyścika do klinkieru PCB CDK. Olej do klinkieru aplikujemy dopiero po całkowitym
wyschnięciu czyszczonej powierzchni preparatem CDK.
PCB ODK nanosimy na powierzchnię za pomocą lnianej szmatki, pędzla lub wałka
z owczej wełny. Pozostawiamy na chwilę do momentu wsiąknięcia w podłoże. W
razie silnie chłonnych podłoży czynność powtórzyć. W przypadku słabo chłonnych
podłoży lub po nasyceniu podłoża olejem nadmiar zebrać lnianą szmatką. Produktu
nie wolno wylewać bezpośrednio na podłogę.
Użytkowanie zaimpregnowanej powierzchni możliwe jest po upływie ok. 6 do 12
godzin.

UWAGI DODATKOWE:
Oleju do klinkieru nie należy stosować na powierzchniach glazurowanych,
polerowanych, lakierowanych, na elementy aluminiowych, szklanych, drewnianych i
z tworzyw sztucznych W celu sprawdzenia działania oleju na podłoże zalecamy
wykonanie próby w słabo widocznym miejscu. Oleju do klinkieru nie można
stosować do silnie nagrzewających się powierzchniach takich jak piece lub
obudowy wkładów kominkowych. Można stosować na ogrzewanych
powierzchniach podłogowych, zalecamy jednak wyłączenie ogrzewania na 12
godzin przed impregnacją i ponowne włączenie po upływie 24 godzi od nałożenia
ostatniej warstwy. Przy użyciu na zewnątrz, ze względu na działające warunki
atmosferyczne zalecamy coroczną kontrolę zaimpregnowanych powierzchni.

Biały olej mineralny
+5˚C do +30˚C
Bezwonny
Ok. 10 - 20 m2 i zależy od nasiąkliwości
podłoża
Ok. 6-12 godzin
Po ok. 24 godz.
Żółtawy

Niebezpieczeństwo
WE 232-455-8

P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P331 - NIE wywoływać wymiotów
P332+P313 - W przypadku wystąpienia PODRAŻNIENIA SKÓRY: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
P501 - Usuwać produkt/opakowanie zgodnie z przepisami.

PCB-Polska Sp.j.
ul. Szczawiowa 53D
70-010 Szczecin
Tel/fax +48 91 488 88 22
info@pcb-polska.pl
www.pcb-polska.pl

ZUŻYCIE:
Wydajność z 1 litra koncentratu od 10 do 20 m2 i zależy od chłonności podłoża.

OPAKOWANIE:
Butelka 1l,
Kanister 5 l,

SKŁADOWANIE:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych i
chłodnych pomieszczeniach. Chronić przed mrozem.
Okres przydatności do użycia – 5 lat od daty produkcji.

UTYLIZACJA:
Utylizacja pustych opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być
przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DODATKOWE INFORMACJE:
Powyższe informacje są opisem produktu. Opisane wyżej właściwości materiału
oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Należy je
traktować jako ogólne wskazówki. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie
materiału. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać testy
zastosowania i dokładnie sprawdzić jakość próby lub zasięgnąć porady producenta.
Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian produktu w zakresie
deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę.
Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, ale zalecamy stosowanie
zasad BHP i używanie odzieży ochronnej. Preparat chemiczny, chronić przed
dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i należy
pokazać opakowanie lub etykietę. Może powodować reakcje alergiczne.

Stan: styczeń 2016. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej, ważność tracą poprzednie wersje kart technicznych

