Knauf Klinker- & Cotto-Öl
Kasutusvalmis hooldusõli

.

Kasutusvaldkonnad:
•
•

Kõrgekvaliteediline kaitse- ja hooldusvahend mitteglasuuritud, imavate
klinker ja keraamiliste, lõigatud, tellis- ning betoonplaatide hooldamiseks.
Kasutatav nii siseruumides kui ka väljas asuvatel pindadel.

•
•
•
•

Teeb pinna mittetundlikuks.
Kaitseb põranda- ja seinakatet.
Tekitab pinnale mati, maalähedase (intensiivsema) värvitooni.
Kasutusvalmis vedelik.

Toote omadused:
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Tehnilised andmed:

Kasutusalased andmed

.

Töötlemis- /aluspinna temperatuur:

+15°C kuni +30°C, vältida toote
kokkupuudet otsese päikesevalgusega

Kuivamisaeg / pind on käidav:

ca 2 – 12 tunni pärast

Kasutusvalmidus:

kasutusvalmis koostis

Kulunorm:

1 liitriga katab 10 kuni 20 m²

Temperatuuri taluvus pärast kuivamist:

ei ole rakendata

Toote omadused

.

koostis:

mineraalne lisanditega õli

tihedus:

0,85 kg/

pH-väärtus:

ei kohaldata

värvus:

värvitu

lõhn:

iseloomulik nõrk lõhn

säilivus:

vähemalt 24 kuud

hoidmistingimused:

kuivas ja jahedas külmumiskindlas kohas
suletud originaalpakendites

tarneviis:

1-liitrised plastikpudelid

Artiklinumber / EAN kood

.

1000 ml: 146242 / 4006379074099

Utiliseerimine
Toote jäägid

.

Mitte valada olmejäätmete hulka.
Vedel tootejääk ära anda ohtlike jäätmete
kogumispunkti.
Jäätmekood EAK 20 01 26

Ohutustehnilised andmed
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.

EÜ-direktiivide kohaselt

erimärgistus ei ole vajalik

ADR/RID:

ei ole ohtlik veos.

Hooldusõli - Knauf Knauf Klinker- & Cotto Öl

Aluspind:

Aluspind peab olema tugev, puhas, kuiv ja vett imav. Määrdunud pind puhastada
puhastusvahendi, nt Knauf Intensiv-Reiniger abil.

Kasutamine:

Knauf Knauf Klinker- & Cotto Öl kanda pinnale pintsli, rulli või lapi abil ja lasta pinda
imenduda. Vähese imavusega pinna korral kanda pinnale õhuke kiht hooldusõli ja liigne õli
ära pühkida. Vastavalt pinna seisukorrale võib aeg-ajalt pinda uuesti hooldusõliga
Knauf Knauf Klinker- & Cotto Öl töödelda.

Täiendavad märkused:

● Mitte kasutada glasuuritud, poleeritud ja immutatud pindadel. Kahtluse
korral proovida toodet varjatud pinnal.
● Mitte kasutada köetavate pindade (ahjud, truubid) hooldamiseks.
● Töödeldud pinna hoolduse perioodilisus (ca 1 aasta) sõltub pinna
puhastamiseks kasutavatest puhastusvahenditest.
● Välisõhule avatud otsese päikesevalguse, sademete ja lumega kokku
puutuvaid pindu on soovitatav hooldada iga 6 kuu tagant.
● Hooldusõli Knauf Klinker- & Cotto Öl mitte segada ega lahjendada veega.
● Täiendavaid juhiseid asuvad kodulehel www.knauf.ee või saksa keeles
www.knauf-bauprodukte.de

Kasutuspiirangud:

● Õli ja rasva leotavad ning lahustavad universaalsed puhastusvahendid
lühendavad hooldatud pinna kestvust oluliselt.
● Välisõhule avatud pindadel sõltuvalt ilmastikust kestab hoolduskiht kuni
pool aastat.

Märkmed:

___________________________________________________
___________________________________________________

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn
Infotelefon: 651 8697
E-post: info@knauf.ee
www.knauf.ee
Tootekaardil esitatud andmed vastavad kaardi trükkimise ajal olemasolevale informatsioonile. Tooteinfo uueneb pidevalt. Aktuaalsete
andmetega tootekaarti on võimalik kätte saada kas meie interneti koduleheküljelt või meilt otse järelpärimise korras. Kuna tingimused
ehitusplatsil ja toote kasutusvaldkonnad on väga erinevad, siis sisaldab tooteinfo ainult üldiseid eeskirju. Kasutaja on kohustatud ise
kontrollima toote sobivust ja selle kasutusvõimalust soovitud kasutusotstarbeks. Seetõttu kehtib garantii ainult meie toote kvaliteedi
kohta, kuid mitte selle kasutamise ja optimaalse tulemuse kohta. Meie töötajate poolt väljastatavate andmete saamiseks, mis ületavad
tooteinfo raamistikku, on vaja kirjalikku avaldust.
Iphofen, mai 2009.

Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG, Postfach 10, D-97343 Iphofen, Saksamaa.
info@knauf-bauprodukte.de
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