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KREIDEZEIT – Óleo Duro para Pavimentos
DESCRIÇÃO
-O óleo duro para pavimentos Kreidezeit penetra a fundo,
tem elevado rendimento e forma uma impregnação
resistente que densifica as superfícies. Possui capacidade
de difusão, é repelente da sujidade e hidrófugo.
Produzido a partir de recursos naturais renováveis.

APLICAÇÕES
-Protecção resistente de superfícies para terracota,
madeira não tratada, cortiça não tratada e pedra natural,
em pavimentos e em superfícies de desgaste idênticas
(bancadas de cozinha, móveis).
-Indicado apenas para tratamento em interiores.

MODO DE EMPREGO E DOSEAMENTO
O fundo não deve estar tratado, deve estar limpo, seco,
isento de gorduras e com capacidade de absorção.
Temperatura de tratamento mínima 10°C. É aconselhável
aplicar uma pintura de ensaio num local oculto, para
avaliar eventuais alterações da cor do pavimento. Antes
do tratamento, o óleo duro para pavimentos deve ser
ligeiramente agitado.
* Para maior segurança recomendamos uma segunda
camada mais ligeira, logo após que o suporte tenha
absorvido a primeira e antes que esta esteja totalmente
seca.
O poder da hidrófugação máxima alcança-se a partir de 24
H. depois da aplicação.
Em função da absorção do suporte, o gasto habitual está
fixado entre 4 - 7 m /L e mão. Não obstante é
aconselhável realizar uma prova prévia para determinar o
gasto efectivo do suporte.

Suporte: Os suportes deverão estar saneados, limpos,
secos e isentos de pó e gordura.
-Sobre Tijoleira recomenda-se dois a três dias de
secagem após a limpeza.

COMPOSIÇÃO
Óleo de linhaça ,
estandóleo de óleo de linhaça ,
estandóleo de óleo da China , óleo de essência de
terebintina português duplamente rectificado, colofónia de
cal, ésteres de glicerol da colofónia,
matéria seca sem
chumbo.
PRECAUÇÕES
-Não fumar, tomar bebidas ou alimentos durante a sua
manipulação.
-Utilizar luvas, máscara e óculos de protecção.
-Para a eliminação de resíduos seguir os regulamentos locais
e nacionais.
-Inflamável.
-Produto: Mexer bem antes de aplicar. Pode ser aplicado com
pincel ou rolo, embora a aplicação com pincel largo permita
um melhor acabamento já que possibilita espalhar o produto
mais uniformemente.
ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS: Não eliminar os resíduos do
produto através da canalização, mas armazenar de forma
estanque ao ar e utilizar mais tarde. Os resíduos secos do
produto podem ser eliminados juntamente com o lixo
doméstico. Os recipientes sem resíduos podem ser colocados
no ecoponto. Respeitar a legislação em vigor relativa à
eliminação de resíduos de vernizes e tintas.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA Inflamável. Nocivo na inspiração, ingestão e contacto com a pele. Irrita a pele e os olhos. Possível sensibilização por
contacto com a pele. Tóxico para organismos aquáticos. A longo prazo, pode causar efeitos nocivos na água. Nocivo: no caso de ingestão, pode causar
problemas pulmonares. Usar luvas e roupa de protecção adequadas na aplicação do produto. Evitar a libertação do produto no meio ambiente. No caso
de ingestão não provocar o vómito. Consultar de imediato um médico e mostrar a embalagem do produto ou este rótulo. Durante a utilização arejar bem
e manter longe de fogo aberto. Armazenar fora do alcance de crianças. Devido ao teor de óleos secos, existe o perigo de auto - inflamação de panos de
limpeza e panos de aplicação! Secar panos embebidos bem estendidos ao ar livre ou guardar num recipiente não inflamável (lata de metal). Durante a
aplicação, assegure - se de que o produto não entra em contacto com material poroso de isolamento. Neste caso, há também perigo de auto inflamação. Ter em conta eventuais alergias a substâncias naturais. Devido ao teor dos óleos naturais, as superfícies em locais de pouca luz podem
amarelar. Na secagem de óleos naturais pode surgir um cheiro típico que desaparece após poucos dias. As presentes informações foram dadas de acordo
com as nossas mais recentes experiências. Devido aos métodos de utilização e factores ambientais influentes e à composição distinta dos materiais,
exclui - se a obrigatoriedade pela validade geral das recomendações particulares. Antes da utilização, a aptidão do produto para o fim específico deve ser
testada (camada de teste). Em caso de revisão ou alteração do produto, os textos perdem a sua validade. Para informações sobre produtos mais recentes
pode consultar directamente a KREIDEZEIT ou o sítio na internet em: www.kreidezeit.de (25/01/2008)
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