: : SL CLEAR TEAK OIL
Omschrijving:
Is een laag visceuze olie met een zéér hoge penetratiegraad op basis van alkyd hars. Teak oil is
bestand tegen water, laat geen vette laag achter. Verkrijgbaar in 250 ml verpakking.

Toepassing:
Geschikt voor het impregneren van exotische houtsoorten zoals teak, mahony, padoek, iroko,
azobe, ... voor binnen en buiten op de boot. Bevat geen siliconenolie.
Opgelet : is niet geschikt voor reeds gelakte oppervlakken.

Gegevens bij levering:
Kleur:
Viscositeit:
Soortelijk gewicht:
Houdbaarheid:
Consistentie:

Technische gegevens:
Verbruik:
Shore:

kleurloos
200 mpa’s
ca 0,80 gr/cm³
5 jaren in gesloten verpakking
vloeibaar

+-10 m²/liter
niet van toepassing

Verwerking:
Het te behandelen oppervlak eerst reinigen en grondig laten drogen. Breng een eerste laag aan met
een borstel of rol. Laat de eerste laag niet volledig drogen maar breng dit "nat-in-nat" aan. Wachttijd
tussen de lagen is +- 30 minuten. Droogtijd bij 20°C, 5 uren. Volledig doorgehard na 3 dagen.
Overtollige olie met een doek verwijderen voor ze droog is.
Let op : zelfontbranding van de doek is mogelijk, daarom na gebruik de doek zorgvuldig verwijderen.
Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: verdunner 08230 of reiniger M en voor de handen:
handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.
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