Informace o produktu: Tužidlo pro olejové mořidlo č. 6631
( vnitřní použití )

Tužidlo pro Olejové mořidlo
Urychlovač schnutí pro Olejové mořidlo
6631 bezbarvý
Popis produktu: Speciální bezbarvé tužidlo na bázi polyisokyanátů, určené ke zkrácení doby schnutí Osmo Olejového
mořidla.
Doporučené použití:
OSMO Tužidlo pro Olejové mořidlo se používá společně s Osmo Olejovým mořidlem pro zkrácení doby schnutí celého
systému.
Složení: Alifatické polyisokyanáty, methoxypropylacetát. Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné
hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění
(příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/j, obsah VOC max. 500 g/l). Tento výrobek obsahuje maximálně 170 g/l
VOC. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.
Fyzikální vlastnosti:
Specifická hmotnost……………………………..1,15 g/cm3
Viskozita…………………………………………36 s
(DIN 53211, 4 mm)
Zápach……………………………………………slabý, jemný, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí……………………………………..> 45 °C
(DIN 53213)
Doba použitelnosti:
Doba životnosti je 1 rok a více, je-li výrobek uchován dobře uzavřený na suchém místě. Zbytky namíchaného produktu
nelze skladovat a znovu použít.
Příprava:
Použití Osmo Olejového mořidla se přídavkem tužidla nikterak nemění. Podrobnější informace naleznete v technické
dokumentaci výrobku Osmo Olejové mořidlo. Kvalita výsledného nátěru závisí mimo jiné i na vlastnostech dřeva, a
proto je doporučeno provést zkušební nátěr.
Zpracování:
Celé balení Osmo Tužidla pro Olejové mořidlo smíchejte s Osmo Olejovým mořidlem (balení 1 l) tak, aby se obě
složky důkladně promísily. Další zpracování je stejné jako u Osmo Olejového mořidla.
Doporučení: Doba zpracování je při použití tužidla snížena na cca 60 minut, prosím počítejte s tím a nemíchejte si více
materiálu, než spolehlivě zpracujete během 45 minut. V případě, že nepoužijete celé balení Osmo Olejového mořidla,
přidejte k němu Osmo Tužidlo pro Olejové mořidlo v množství 6 % - do extra nádoby.
Čištění nářadí:
Vyčistěte Osmo Čističem štětců (bez obsahu aromátů).
Doba schnutí:
Přibližně 4 - 5 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách
a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Během schnutí zajistěte dobré větrání.
Vydatnost:
Vydatnost výrobku Osmo Olejové mořidlo se přídavkem tužidla nikterak nemění.
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Poznámka:
Doba zpracovatelnosti se při použití tužidla sníží na cca 60 minut. Nepřipravuje si více namíchaného materiálu, než s
jistotou zpracujete během 45 minut.
Bezpečnostní pokyny:

Varování

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy,
jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte
ochranné rukavice. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v
dobře větraných prostorách. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI VDECHNUTÍ:
Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Odstraňte obsah/obal předáním do sběrny
nebezpečných odpadů.
Výrobek obsahuje: Homopolymer hexamethylen-1,6-diisokyanátu.

Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Obaly se zbytky výrobku odevzdejte ve sběrném místě nebezpečných odpadů (doporučený kód dle Katalogu odpadů:
08 05 01 Odpadní isokyanáty).
Odstraňování:
Zbytky výrobku a zcela vyprázdněné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a
místními předpisy – předejte na sběrné místo nebezpečných odpadů (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 05 01
Odpadní isokyanáty). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly.
Odstíny:
6631 bezbarvý
Balení:
0,06 l
Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv
záruku.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich www.
Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH
importér pro ČR a SR :
Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz
leden 2015
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