Fișă tehnică

Ulei de grunduit (300-304)

Informatii Generale
Pentru grunduirea clasică a suprafeţelor lemnoase acoperite cu un strat de vopsea de ulei se recomandă o soluţie
semi-uleioasă, compusă din 50% firnis din ulei de in şi 50%
balsam din ulei de terpentină).
Datorită moleculelor sale de mici dimensiuni (cca. de 50
de ori mai mici decât cele ale răşinii sintetice) uleiul de in
pătrunde deosebit de adânc în stratul suport închizând
astfel porii lemnului. Astfel se garantează o reticulare excelentă a stratului suport cu straturile ulterioare de vopsea
de ulei.
Utilizare
Se utilizează pentru grunduire în spaţii interioare şi exterioare. Adecvat pentru toate suprafeţele lemnoase netratate,
pentru plută, piatră naturală, teracotă şi tencuieli neutre.
În spaţii exterioare, este nevoie de o vopsire succesivă
cu lazură pigmentată pentru lemn pentru exterior (art. nr.
320 - 324) respectiv vopsea pe bază de ulei polimerizat
(art. nr. D 1100 – 1112, D 1600 – 1612).
În spaţii interioare, pentru suprafeţe mai puţin solicitate,
se recomandă ca un tratament unic - suprafeţe clasice, tratate cu ulei (ulei de in).
Proprietati
• nu conţine răşini
• are capacitate de difuzie
• capacitate excelentă de pătrundere
• reticulare foarte bună cu straturi succesive de vopsea
pe bază de ulei
• hidrofug, previne formarea murdăriei
• uşor de aplicat
• produs din materii prime naturale şi regenerabile
Compozitie
Ulei de in, balsam din ulei de terpentină dublu rafinat, ulei
rezistent pentru lemn, substanţă uscată fără plumb

Uleiul de grunduit nu trebuie se formeze un strat la
suprafaţa lemnului ci să pătrundă în lemn şi să acopere
porii.
Excesurile de ulei vor apărea sub formă de zone şi pete cu
un luciu umed. Există posibilitatea ca excesul neîndepărtat
să nu se usuce bine, urmând ca în final să rămână lipicios
şi să ducă la diferenţe de luciu.
Aceste zone cu exces nu trebuiesc vopsite ci trebuie
frecate cu un răzuitor, cu un tampon de curăţire sau cu o
soluţie de leşie de 5% (vezi Info 992) şi în caz de nevoie
trebuiesc din nou tratate.
Timpii de uscare
Uscat şi gata de următoarea aplicare după cca. 24 de ore
la 20oC. Umezeala mare din aer, frigul, substraturile ce
conţin substanţe tanante (stejar, etc.) şi un consum prea
mare pot prelungi perioada de uscare.
Curăţarea uneltelor
Imediat după folosire uneltele se curăţă cu balsam din ulei
de terpentină (art. nr. 447) sau cu soluţie de sodă caustică
(Săpun de Marseille, nr. art. 220).
Consum
În funcţie de capacitatea de absorbţie a stratului suport
consumul este de cca. 0.07-0.1 litri/m2.
În cazul suprafeţelor lemnoase netratate se va calcula cu
un consum mai mare. Valorile exacte pentru consum se
determină experimental la faţa locului.
Dimensiunile ambalajelor
Art. Nr. 300 		
0.75 l
Art. Nr. 301 		
2.5 l
Art. Nr. 303 		
10 l
Art. Nr. 304 		
20 l

Unelte potrivite
Pentru aplicare se recomandă o pensulă, role, aparate de
pulverizat sau instalaţii de vopsire prin imersie.
Prelucrare
Temperatura de lucru: min 10 oC. Stratul suport trebuie să
fie uscat, curat şi absorbant.
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Uleiul de grunduit se va folosi nediluat. Evitaţi excesurile,
sau în caz de nevoie acestea vor fi îndepărtate după un
timp de acţiune de cca. 20 minute cu o cârpă nescămoşată.
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Depozitare
Depozitat într-un loc ferit de îngheţ şi închis ermetic uleiul
de grunduit îşi păstrează valabilitatea până la cel puţin 2
ani.
Gestionarea resturilor de produs
Nu aruncaţi resturile de produs în apa uzată din reţeaua
de canalizare, ci închideţi-le ermetic şi păstraţi-le pentru
utilizări ulterioare.
Resturile uscate se pot arunca la gunoiul menajer. Recipientele golite de resturi se predau la un punct de colectare
şi valorificare deşeuri. Respectaţi prevederile legale actuale referitoare la gestionarea resturilor de lac şi vopsea.
Marcare
Xn - nociv: dăunează sănătăţii
N - dăunează mediului înconjurător
Marcare conform directivelor CHEM VOCFARBV
Conţinut maxim admisibil de VOC (cat. 1.h): 750 g/l (2007)
Produsul conţine max. 490 g/l VOC.
Indicaţii / indicaţii de siguranţă
Inflamabil. Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin
înghiţire. Iritant pentru ochi şi piele. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen
lung asupra mediului acvatic. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare prin înghiţire. Poate provoca sensibilizare
în contact cu pielea. A se purta echipament de protecţie şi
mănuşi de protecţie corespunzătoare. A se evita dispersarea în mediu. A nu se provoca vomă în cazul înghiţirii produsului. În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a
i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.

Cârpele de curăţire şi materialele textile de aplicare îmbibate cu uleiuri volatile, prezintă pericol de autoaprindere!
Cârpele îmbibate cu ulei trebuie uscate în aer liber sau
păstrate intr-un container închis, ferit de foc (cutie de tablă).
Î timpul aplicării trebuie avut grijă ca uleiul să nu intre în
contact cu materiale de izolare poroase. Şi în acest caz
există pericol de autoaprindere! Atenţie la eventualele
alergii la substanţe naturale.
Datorită conţinutului de uleiuri naturale, suprafeţele din
spaţii cu lumină slabă pot căpăta o culoare mai întunecată
şi îngălbenită. Uscarea uleiurilor naturale poate fi însoţită
de un miros tipic, care va dispărea în câteva zile.
nformatiile mai sus prezentate reflecta stadiul actual al experientei noastre
în domeniu. Din cauza diversitatii metodelor de prelucrare si a impactului asupra mediului înconjurator cât si a caracteristicilor suprafetelor, se
exclude orice obligatie cu privire la autenticitatea acestor recomandari.
Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea
acestuia cu scopul în care va fi utilizat (vopsire de proba). Aceste prescriptii îsi pierd valabilitatea în cazul aparitiei unei noi versiuni sau în cazul
modificarilor aduse acestui produs.
Informatii actuale cu privire la produsele prezentate se gasesc pe internet
la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro.
(01/2010)

Pe timpul utilizării, aerisiţi bine încăperea şi ţineţi produsul
departe de surse de foc deschise.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
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