BEZPEČNOSTNÍ LIST STONE OIL REF: 26/5/1
LTP STONE OIL

Poznámky

Olej na kámen.
Pro vnitřní i venkovní použití.
Vhodný na porézní přírodní kámen a terakotu.
Snadno použitelná olejová impregnace, ideální pro málo
porézní přírodní kámen a terakotu Zvýrazňuje barvu a
texturu podlahy. Po vytvrzení nabízí dobrou mechanickou
pevnost.

Návod k použití
Důkladně protřepejte.Plocha, která se bude ošetřovat,
musí být zcela suchá a bez jakýchkoli znečišťujících látek,
které by mohly omezit správné vytvrzení LTP Stone Oil.
Aplikujte kartáčem nebo čistým hadříkem, který nepouští
chlupy, v závislosti na požadované aplikaci. POZN.: více
porézní podlahy mohou vyžadovat více než jeden nátěr.
Odstraňte veškerý přebytek, který nebyl plně absorbován
během 1 hodiny. Ponechte zatuhnout po dobu minimálně
24 hodin před aplikací finálního povrchu - vosk LTP Clear
Wax, LTP Antique Wax, LTP Ironwax Satin nebo LTP
Ironwax Gloss.
Důležité: Jestliže používáte tento výrobek venku,
dokončete vrstvou LTP Mattstone pro zajištění extra
ochrany. Hadřík nebo houba použitá k aplikaci Oleje
na kámen musí být po použití spálena, neboť by se
mohla samovolně vznítit.

Pokrytí:
na 10 m²
Podlahy s nízkou porézností
Podlahy se střední porézností

– přibližně 1 litr
– přibližně 2 litry

Nepřehlédněte! Během aplikace zajistěte dobrou ventilaci
místnosti. LTP Stone Oil může tuhnout rychleji v suchém
prostřední nebo při vyšších teplotách. Nepracujte na
přímém slunci; rychlá oxidace může bránit účinnosti
výrobku. Není vhodný pro starší podlahy, které nemají
nainstalovanou hydroizolaci.

Zdraví a bezpečnost
Obsah: Lakový benzín (nafta (petrolej), hydrogenačně
odsířené těžké (<0,1% benzenu))
Toxický pro vodní život s dlouhodobými účinky.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit
smrt.
Nepřechovávat v blízkosti potravin, pití a krmiva pro
zvířata.Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladovat pod
zámkem.
PŘI SPOLKNUTÍ: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zajistěte
okamžitou lékařskou konzultaci/ošetření. Zamezte úniku
do životního prostředí. Zamezte vdechování výparů. Obal
obsah likvidujte odevzdáním ve sběrně nebezpečných
odpadů.

Nebezpečí
VOC PROHLÁŠENÍ
EU limitní hodnota pro tento výrobek
(Cat A/h) 750 g/l (2010)
Tento výrobek obsahuje maximálně 419 g/l VOC
UN 1263 EC štítek EC č. 1272/2008.

Údržba
Podlahy navoskované LTP Ironwax Satin nebo Gloss.
Tuto podlahu pravidelně zametejte. K mytí a ochraně
podlahy použijte LTP Floorshine. Pokud jde o podlahy
ošetřené pomocí výrobků LTP Clear Wax nebo LTP
Antique Wax, použijte LTP Waxwash. Po určité době
může být nutná kompletní renovace podlahy. V tomto
případě použijte LTP Grimex pro odstranění starých vrstev
impregnací a vosků, před novou aplikací.

Informace o skladování:
Skladujte v chladném, suchém prostředí chráněném před
mrazem.
Tyto informace jsou předkládány bez záruky. Materiál musí být používán s respektováním místních podmínek, a plochy
musí být ošetřeny. V případě pochybností je nutno výrobek vyzkoušet na nenápadné malé ploše.
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