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swingcolor®
BANGKIRAI OLAJ
KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁSRA





mattselyem
a bangkiraifa védelmére, ápolására
víz- és szannytaszító
színmegújító

oldószeres
Rückseite
Tulajdonságok
 mélyen beszívódó ápolóolaj
 vízlepergető hatású
 színmegújító
 elszürkülés elleni védelem
 víztaszító
 nedvességszabályozó
 könnyen felvihető
Alkalmazási terület
Alkalmas többek között faburkolatú teraszok, kerti járófelületek, kerti bútor, pergolák védelmére. A
színárnyalat kifejezetten a bangkiraifa kezelésére teszi alkalmassá. A BANGKIRAI OLAJ más
fafajták ápolására is alkalmas.
Száradás
2 – 3 óra múlva átdolgozható. 24 óra elteltével a felület újra terhelhető.
Felhasználás
A csomag tartalma kb. (siehe unten) m² -re elegendő 1 rétegben.
Szerszámok
Oldószeres lazúrhoz használható ecset.
Előkészítés / Felhordás
Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, szilárd, száraz, zsír-, viasz és zárt lakkrétegtől mentes. Magas
gyantatartalmú fát érdemes pl. Nitrohigítóval lemosni. Elszürkült vagy elkoszolódott fafelületeket
felhordás előtt meg kell tisztítani KEMÉNYFA TISZTÍTÓVAL. A doboz tartalmát használat előtt jól fel
kell keverni.
Festés
BANGKIRA OLAJAT vékony rétegben, egyenletesen, szálirányban felhordjuk. Kb. 15 perc múlva a
be nem szívódott olajat egy tiszta, nem bolyhosodó textíliával eltávolítjuk. Első kezelés esetén a
BANGKIRAI OLAJAT minimum 2 rétegben kell felvinni.
Felújító réteg
A leváló, nem teherbíró régi festékréteget, valamint az elszürkült fát csiszolja le a teherhordó rétegig,
tisztítsa meg és ezután úgy járjon el, mint az első felhordás esetén. Korábbi olajos rétegekre még egy
réteg BANGKIRAI OLAJAT tanácsos felvinni Kb. 15 perc múlva a be nem szívódott olajat egy
tiszta, nem bolyhosodó textíliával eltávolítjuk.
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Műszaki tudnivalók
A végleges színt csak teljes száradás után érjük el. Kérjük figyelembevenni, hogy a színárnyalatot
befolyásolja a fa eredeti színe. Az időjárásnak közvetlenül kitett fát rendszeres időközönként meg kell
nézni és szükség esetén egy felújító réteggel le kell kenni. ( látható kopások esetén ).
BANGKIRA OLAJ lenolajat tartalmaz. . A lenolaj erősen gyúlékony, pl. egy textildarabra
fröccsenve öngyulladást okozhat. Ezért ajánlatos a tisztításhoz használt rongyokat egy légmentesen
lezárt dobozban tárolni és nedvesen tartani vagy egy tűzbiztos alapra kiterítve a szabadban
megszárítani,
Hígítás
Ne hígítsa.
Szerszámok tisztítása
Használat után azonnal mossa ki ecsettisztítóval.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó.
Hulladékkezelés
Kizárólag maradékoktól mentes, csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot
tartalmazó csomagolást a 080111 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt
lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.
Fontos tudnivalók
Gyúlékony. 2-Butanonoxim tartalmú. Allergiás reakciókat okozhat.
Óvintézkedések
R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja
Biztonsági előírások
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S29 Csatornába engedni nem szabad.
S51 Csak jól szellőztetett helyen használható
S23.1 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

Összetétel
Lenolajfirnis, Titándioxid, szervetlen színes pigmentek, kalciumkarbonát, szilikátok, Isoparaffinok,
adalékanyagok.
Isoalkanokat tartalmaz (C11-15)
Produced for:
HR
Proizvedeno za:
Bauhaus-Zagreb k.d.
Skorpikova 27
HR-10090 Zagreb
Tel.: 00385/13 43 08 05
CZ
Vyrobeno pro:
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Bauhaus k.s.,
Strážní 7
63900 CZ - Brno,
Tel.: 00420/53 87 25 11 1
HU
Forgalmazó:
BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.
H-2120 Dunakeszi
Pallag u. 9.
Tel.: +36 27 886 160
SLO
Izdelano za:
Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.
Kajuhova 45
1000 SLO - Ljubljana
Tel.: 00386 / 1 546 6865

750 ml ~ 0,6 kg ~ 17 m
2
2,5 l ~ 2,0 kg ~ 55 m

2

Vorderseitensignet
- Abperleffekt
Kennzeichen
- Mülltonne/Toilette (Rückseite)

