Wood Coatings
Passion for wood

NatureColor
NC-UO760-60

Tuoteselostus

Käsittely

Kuvaus Pigmentoitu, syvä lle tunkeutuva, liuotinpitoinen
ö ljy, tarkoitettu vä rien luomiseen sisä - tai
ulkoalueella.

Hämmennä huolellisesti!

Kuultava värisävy sisäalueella: Kaikki värisävyt ovat
keskenään sekoitettavissa. Intensiteetin säätö
jokaisessa halutussa sekoitussuhteessa on
mahdollinen Natura- tuotteen N-IO750 kanssa.
Tuotteen levittäminen tapahtuu riittävästi, esim.
pensselillä, rullalla, sienellä, ruiskupistoolilla,
kuumaruiskupistoolilla. (enint. 35 °C) N. 60 minuutin
vaikutusajan aikana on heti jälkipinnoitettava
kohdat, jossa puu on imenyt öljyä, jotta saavutetaan
riittävä suojavaikutus ja ehkäistään läikkien
muodostumista. Vaikutusajan jälkeen on poistettava
ylijäämä perusteellisesti, esim. käyttäen kumista
raakelia tai pyyhintä. Tarkista sitä ennen, ovatko
työkalut öljynkestäviä eivätkä luovuta väriä. Peittävä
värisävy sisä- ja ulkoalueella: Ulkoalueelle
suositellaan peittävää käsittelyä tuotteella puun
suojaamiseksi UV-säteilyltä. Tuotteen levittäminen
tapahtuu riittävästi pensselillä tai rullalla. N. 30
minuutin vaikutusajan aikana on heti
jälkipinnoitettava kohdat, jossa puu on imenyt öljyä,
jotta saavutetaan riittävä suojavaikutus ja
ehkäistään läikkien muodostumista. Vaikutusajan
jälkeen jaetaan ylimääräinen öljy jakovälineellä tai
poistetaan, kunnes hyväksyttävä tasainen pintatulos
on saavutettu. Käytössä ulkoalueella suosittelemme
toteuttamaan kulloisenkin yön yli kuivumisen jälkeen
kolme levitystä. Pigmenttien suojaamiseen
kulumiselta (esim. puutarhakalusteet)
suosittelemme levittämään viimeisenä käsittelynä
värittömän suojakerroksen Nature N-IO750.

Käyttöalue
Kuvaus Lä hes kaikki puukalusteet sisä llä . Kä yttö sisä alueen
lattioilla ja portailla on mahdollista, kuitenkaan sitä
ei suositella, koska kä ytö stä riippuen voi syntyä
"kulkuteitä " ja siten pinnan remonttitarve on
suurempi. Myö s eksoottiset ja runsaasti
puuainesosia sisä ltä vä t puulajit voidaan pinnoittaa
ilman erikoista esikä sittelyä . Tarkoitettu kä yttö ön
ei-mitanpitä vien rakenneosien pä ällä ulkoalueella,
kuten lattiat, puutarhakalusteet, puutarhamö kit,
aidat ja parvekelaudat.
Tuotetiedot
Tuotekoodi

NC-UO760-60

Tuotteen väri

Pähkinäpuu

Astiakoko

750 ml
2.5 l

Toimitusviskositeetti DIN 4 mm sekunnissa. 20 ± 2
Kestävyys - suljettu alkuperäisastia

vähint. 2 vuotta

Alustan esikäsittely
Karkeat puupinnat
Lattiat
Kalusteet

P120, P150, P180
P180, P240, P320

Voimakkaasti tai eri
voimakkuudella imevät
puulajit, kuten kuusi,
pyökki jne.

Ensin esikäsittely tehdään
Nature N-IO750:llä,
väritön, jotta puu on
kyllästytty.

Kuivumisaika @ 20°C
hiottava

12 tunnin jälkeen

ensimmäinen, kevyt rasitus

24 tunnin jälkeen

täysin kuormitettavissa, käyttövalmis

7 päivän jälkeen

Vaikutusaika runsaalla ylijäämällä

60 minuuttia
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AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme
annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea
asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen
tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa
tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.
AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole
nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovittuun käyttötarkoitukseen, käyttötekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään
takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen
tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-08-19 / 3
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Tarkastusstandardit
DIN 68861/1C Kalustepintojen kemiallinen rasitus

Standardi SFS-EN 71-3 liukoisten raskasmetallien
migraatio
Tox Control - vähäpäästäisten lakkausten sinetöinti
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