
OB-008-ÖlbeizeOB-008-Ölbeize
Oparta na oleju lnianym bejca rozpuszczalnikowa o bardzo
długim czasie otwartym

KolorKolor Formy dostawyFormy dostawy
Ilość na palecie 360 96

Jedn. opak.Jedn. opak. 1 l1 l 5 l5 l

Rodzaj opakowania kanister blaszany pojemnik blaszany

Kod opakowania 01 05

Nr art.:Nr art.:

bezbarwny 2787 ◼

intensywna biel 2788 ◼

orzech (RC-660) 2789 ◼

dąb jasny (RC-365) 2790 ◼

teak (RC-545) 2791 ◼

heban (RC-790) 2792 ◼

srebrnoszary (RC-970) 2793 ◼

kolory niestandardowe 2794 ◼ ◼

Obszary stosowaniaObszary stosowania Do drewna stosowanego we wnętrzach■
Szczególnie nadaje się do drewna iglastego i gruboporowatych gatunków drewna (np.
dębiny)

■

Do drewnianych podłóg i schodów■
Do mebli i elementów zabudowy wnętrz■
Do stosowania pod powłokami uszlachetniającymi na bazie wosków i żywic alkidowych■
Samodzielnie: jako olej do impregnacji/barwienia na powierzchniach narażonych na
niewielkie zużycie

■

Dla profesjonalnych użytkowników■

WłaściwościWłaściwości Wzajemnie mieszalne kolory bazowe, gotowe do użycia■
Długi czas otwarty umożliwiający aplikację bez tworzenia śladów łączenia przejść na
dużych powierzchniach

■

Intensywnie barwi■
Produkt na bazie surowców odnawialnych (olej lniany i naturalna (żywica)■
Nie zawiera kobaltu i MEKO■
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Dane techniczneDane techniczne
produktuproduktu

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą
specyfikację wyrobu.

Czas wypływu z kubka ISO
3

około 45

Spoiwo olej lniany / naturalna żywica

Gęstość (20 °C) około 0,82 g/m³

CertyfikatyCertyfikaty Allgemeine bauaufsichtliche ZulassungAllgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe FarbtonkarteFarbtonkarte

Verarbeitung von ölbasierten Produkten im SpritzverfahrenVerarbeitung von ölbasierten Produkten im Spritzverfahren

Produkty doProdukty do
opcjonalnegoopcjonalnego
stosowania w systemiestosowania w systemie

HWS-112-Hartwachs-Siegel HWS-112-Hartwachs-Siegel (1826)(1826)

HSO-118-High-Solid-Öl HSO-118-High-Solid-Öl  (7708) (7708) [eco][eco]

Przygotowanie pracyPrzygotowanie pracy Wymagania wobec podłożaWymagania wobec podłoża
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających
przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.
Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

■

PrzygotowaniaPrzygotowania
Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.
Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-
Waschverdünnung lub V-890.
Szlif drewna wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 80-150.
Im grubszy szlif, tym intensywniejsze zabarwienie, nadawane przez warianty
pigmentowane.

■

Sposób stosowaniaSposób stosowania Materiał starannie rozmieszać.
Malowanie wałkiem, pędzlem, szpachlowanie, nanoszenie padem
Po każdej aplikacji nadmiar materiału należy zebrać po około. 20 - 30 minutach, za
pomocą niekłaczącej ścierki bawełnianej.
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim
czasie.

Wskazówki wykonawczeWskazówki wykonawcze Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z
podłożem oraz przyczepność.
Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.
Niebezpieczeństwo samozapłonu
Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające
nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać
do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

SchnięcieSchnięcie
Pyłosuchość powłoka osiąga po ok. 4 godzinach
Dalsza obróbka natryskowa możliwa jest po upływie ok. 6 godzin. Wałkiem można
malować po ok. 14 godzinach
Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza
(wwp) = 65 %.

■
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Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie
procesu schnięcia.

RozcieńczanieRozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć dodając nie więcej niż 2 % rozcieńczalnika V 101.
Bejca bezbarwna OB-008-Ölbeize jest materiałem bazowym do rozcieńczania i
regulowania lub osłabiania intensywności koloru.

■

WskazówkiWskazówki Ze względu na zdejmowanie nadmiaru intensywność kolorów jest ograniczona (np. bardzo
ciemne odcienie i biel). W celu uzyskania maksymalnej intensywności barwy maksymalnie
5 % tego produktu można dodać do powłoki zamykającej.

Narzędzia / czyszczenieNarzędzia / czyszczenie Ławkowiec, wałek welurowy lub moherowy o krótkim włosiu (3-5 mm), maszyna
jednotarczowa z białym padem nanoabrazyjnym, zwitki gazy / niestrzępiąca się tkanina
bawełniana, stal nierdzewna / szpachelka sprężysta

Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie /Przechowywanie /
trwałośćtrwałość

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie
mrozu - co najmniej  24  miesiące.

Bezpieczeństwo /Bezpieczeństwo /
przepisyprzepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i
posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie
Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca
utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu.
Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do
kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane /
informacje zostały określone podczas zastosowań
praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady
nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie
charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują
nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i
sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z
uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i
sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się
uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W
związku z powyższym w wątpliwych przypadkach
zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo
konsultację z naszą firmą. 
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie
przydatności lub właściwości produktów do celu
wskazanego w kontrakcie, 

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
zastosowań są mają charakter niewiążący, w
pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne
Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji
Technicznej poprzednia wersja traci ważność
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