
Naturtrend Projectolie
NPO

    

Productomschrijving

Niet aanvurende, diep indringende, oplosmiddelhoudende olie.

Toepassingsgebied

Vrijwel alle houtsoorten in het interieur. Bijvoorbeeld, hout- en kurkvloeren,
meubels, werkbladen, houten plafonds, houtbekleding, industrieparket, trappen
enz. Ook exotische en inhoudstofrijke houtsoorten kunnen zonder speciale
voorbehandeling behandeld worden. Het product is geschikt voor de
voorbehandeling van oppervlakken, die met Natuurtrend houtdesign-olie
NHDO afgewerkt moet worden. Ook is het mengen met dit product mogelijk,
om transparante kleuren te verkrijgen.

Productgegevens

NPO 750ml, 5l

Afleverviscositeit DIN 4 mm in sec. 15 ± 2

Houdbaarheid – Afgesloten originele
verpakking

minstens 2 jaar

Verdere gegevens in het
veiligheidsinformatieblad volgens
91/155/EWG

www.zweihorn.com» Technische
gegevens»
Veiligheidsinformatiebladen

Voorbehandeling Ondergronden

 

Ruwe houtoppervlakken
Meubels
Vloeren

P180, P240, P320
P120, P150, P180

Verwerking

 

Grondig oproeren! 

 

Het product moet goed nat aangebracht worden, b.v. met kwast,
rol, spons, spuitpistool, warmspuitpistool. (max. 35°C) Gedurende
een inwerktijd van ca. 60 minuten moeten plaatsen, waar het olie
door het hout opgezuigd is, direct nabehandeld worden om een
voldoende beschermende werking te bereiken en het ontstaan van
vlekken te voorkomen. Na de inwerktijd moet het overschot grondig
afgenomen worden, b.v. met een rubbertrekker of wisser. Test u
alstublieft vooraf, of de werktuigen bestand zijn tegen olie en niet
afgeven. Aansluitend worden eventuele olieresten met een
pluisvrije katoenen doek afgeveegd. De resten kunnen ook
machinaal met fijn Scotch-brite (pad) ingewerkt worden. Vloeren
worden met een fijne scotch-brite pad (witte pad) 24 uur na het
verwijderen van het overschot nagepolijst. Hierdoor wordt de
belastbaarheid beduidend verhoogt.

Applikatie

zie "Verwerking"  

Opbrengst per arbeidsgang (m²/l) 8-15

Droogtijd

Inwerktijd met goede verzadiging 60 minuten

schuurbaar vanaf 12 uur

eerste, lichte belasting vanaf 24 uur

Volledig belastbaar, beloopbaar vanaf 7 dagen

Nabehandeling

Het product kan na droging en na aanschuren (meubels P320/P400, vloeren
P240) opnieuw worden aangebracht. Naturtrend oppervlakken moeten van tijd
tot tijd nabehandeld worden. De benodigde producten vindt u onder de rubriek
Reiniging & onderhoud. Is de slijtage teveel dan kan een nieuwe laag van
hetzelfde product zinvol zijn.

Reiniging & onderhoud

Afhankelijk van de belasting moeten oppervlakken die met Naturtrend-
producten zijn behandeld worden gereinigd en opgefrist. Hiervoor zijn
meerdere mogelijkheden, die zich ook naar toepassingsgebied onderscheiden.

Vloeren:
Naturtrend parketreiniger NPR – concentraat voor het reinigen van geoliede en
met was behandelde vloeren.
Naturtrend parketonderhoud NPP – onderhoudsmiddel met hoog was aandeel
voor het opnieuw opfrissen.
Naturtrend olie-opfrisser NOA – renoveren en onderhouden van geoliede
houtsoorten.

Meubels:
Naturtrend meubelreiniger NMR – concentraat voor het reinigen van geoliede
en met was behandelde meubeloppervlakken.
Naturtrend meubelonderhoud NMP – onderhoudsmiddel met was bestanddeel
voor het opnieuw opfrissen.
Naturtrend olie-opfrisser NOA – renoveren en onderhouden van geoliede
houtsoorten.

Informatie betreffende de hierboven genoemde producten vindt u in de
separaat verkrijgbare productinformatiebladen, die u op onze internetpagina
www.zweihorn.com in de rubriek Technische gegevens kunt vinden. Tevens is
onze brochure Naturtrend handboek behulpzaam, deze kunt u als gedrukte
uitgave bij ons aanvragen of downloaden van onze internetsite
www.zweihorn.com.

Bijzondere raadgevingen

Reiniging van de werktuigen met Naturtrend meubelreiniger NMR, Speciaal
Intensiefreiniger IR, of terpentine vervanger.

Het product is biologisch afbreekbaar, mag echter niet via het riool worden
afgevoerd. (Raadpleeg de regionale regelgeving!)

Het product laat zich aanzetvrij verwerken, is hittebestendig (tot 120°C),
loopvast en vuilafstotend.

Bij de oppervlaktebehandeling van houtoppervlakken met natuurtrend
producten kunnen geen definitieve droogtijden aangegeven worden. Begrippen
zoals „stofdroog“ of „schuurbaar“ zijn niet overdraagbaar van conventionele
laksystemen.

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van
chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en
vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van
de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het
product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing
of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.
Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product
uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben
gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is
aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele
technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen.
Stand:2018-02-21

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Duitsland ● www.akzonobel.com/wood 



Testnormen

 

DIN 68861/1C Chemische belastbaarheid van meubeloppervlakken

 

EN 71-3 migratie van oplosbare zware metalen

 

R10 Slipvastheid volgens BGR 181 en DIN 51130.
Klasse B volgens DIN 51097.

 

Bouwproducten die overeenstemmen met de technische regels van
het DIBT. Voor bouwcomponenten zoals parket, trappen etc. kan
een CE-keur worden aangevraagd. AgBB toelating voor het gebruik
op parket- en houtenvloeren volgens DIN EN 14342.

 

Tox Control - Het keurmerk voor emissiearme laksystemen
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