Technische Fiche

uvp decking oil 2C
Productbeschrijving
UVP Decking oil 2C is een VOS-vrije (0% VOS) 2 componenten olie met nanopigmenten voor het beschermen
van hout. UVP Decking oil dient maar in 1 laag te worden
aangebracht. De 2C technologie zorgt voor een extra bescherming en de reactie met de inhoudsstoffen van het hout
zorgen ervoor dat de toplaag wordt versterkt. Dankzij een
extra ingebouwde UV-absorber wordt de kleur van het hout
behouden. Na droging geeft de decking oil een pareleffect.
UVP Decking oil 2C kan zowel op verticale als horizontale
vlakken worden gebruikt.

Technische gegevens
vaste stoffen

100%

viscositeit

40 sec (Din 4)

Kobalt-vrij

Voorbehandeling

1L

Men moet het hout eerst voorbehandelen met UVP color.
Wanneer de UVP color droog is kan men de UVP Decking oil
2C aanbrengen.

Gebruiksaanwijzing
Meng de olie met de verharder (verhouding Olie /verharder: 100/30) en laat het product een 10-tal minuten rusten.
Breng de UVP Decking oil 2C aan met een borstel of pad in
de richting van de planken. Na het aanbrengen dient men
het overtollig product te verwijderen met een droge borstel
of vod.

Droogtijd
Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele
gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange
ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en
kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product
te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden
en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische
beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.
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Droog na +/- 24 uur afhankelijk van oa houtsoort en omgevingstemperatuur.

Uitstrijkvermogen
+/- 40 - 50 m²/liter afhankelijk van de houtsoort.

nabehandeling
Bij de eerste tekenen van slijtage dient men de UVP Decking
Oil te onderhouden met Decking Care Ciranova.

Productinformatie
Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten originele verpakking.
Potlife: +/- 3uur
Vorstvrij bewaren.
Kobalt vrij.

