Odstíny - Top Olej - na kuchyňské pracovní desky
3058 Top Olej bezbarvý

3061 Akát

Top Olej 3068 natural

na smrku

Popis výrobku:
Osmo Top Olej je nátěr na dřevo, který v jednom výrobku jedinečným způsobem spojuje výhody
přírodních olejů a vosků. Povrch s úpravou Top olejem je nenáchylný k zašpinění, odpuzuje vodu,
je odolný vůči domácím chemikáliím jako je víno, pivo, Cola, káva, čaj ,ovocné šťávy a mléko dle
DIN 68861-1A. Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu
podle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky podle EN 71.3). Top Olej č. 3058 bezbarvý zesiluje
přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrý efekt). Top olej č. 3068 Natural pracuje přesně proti
tomuto efektu a chrání dřevo téměř neviditelně.Přírodní odstín dřeva zůstane zachován. Tento
odstín je vhodný na světlé typy dřevin. Na červených/tmavých dřevinách zanechává Top olej č.
3068 lehce bělavý odstín. Top Olej č. 3061 akát je transparentně pigmentový nátěr , který zachová
dřevu jeho opravdový charakter.
Oblasti použití:
Dřevěné nábytkové plochy a pracovní desky z masivního nebo lepeného dřeva ( např. kuchyňské
pracovní desky, psací stoly, regály apod.) ve vnitřních prostorách. Ideální rovněž pro korek a OSB
desky a rovněž použitelný pro terakotové a jiné neglazované keramické dlaždice.
Barevné odstíny:
č. 3058 bezbarvý
č. 3068 natural
č. 3061 akát
Velikosti balení: 0,5 l
Vydatnost: 1l stačí při 1 nátěru na cca 24 m2
Obsažené látky:
Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej,
karnaubový vosk, kandelinový vosk), parafínů, sikativ (sušidel) a přídavných látek zajišťujících
vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje
požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky
dle vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. v platném znění (příloha č. 14, oddíl I, kategorie produktu A/i –
jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí): 500 g/l (2010)). Podrobné informace týkající se
složek jsou k dispozici na vyžádání.

