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Technický údajový list

Antique Oak Lye (Louh Antik) dává dubovému dřevu kouřový vzhled. Tento
výrobek je uživatelsky přívětivý, ale korozivní a při nanášení je třeba s ním
zacházet opatrně. Vzhledem k tomu, že tento výrobek reaguje s kyselinou
tříslovou v dubu, může se barva po aplikaci lišit v závislosti na koncentraci
třísloviny ve dřevě. Vytváří však velmi jedinečnou barvu a dává dřevu starobylý
vzhled. Konečný barevný odstín se dosáhne po 1-2 měsících.

• Vyžaduje následné ošetření olejem nebo mýdlem
• Pouze pro dubové dřevo
• Neobsahuje pigmenty

Oblast použití
Používá se pro základní nátěr dubového dřeva. Vyváří kouřový vzhled.

Použití
Neošetřené dřevo musí být před nanesením louhu čisté, suché a jemně vybroušené (zrnitost 100-120).Příprava
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem.

Nádobu dobře protřepejte a louh nalijte do plastového kbelíku. Naneste rovnoměrnou vrstvu louhu
pomocí aplikátoru, nylonového kartáče nebo válečku WOCA ve směru vláken dřeva. Naneste alespoň 1
l louhu na 10 m² dřeva. Nechte dřevo přibližně 2-4 hodin schnout při 20°C. Vyčistěte pomocí Intensive
Wood Cleaner (Intenzivního čističe) WOCA a nechte schnout přibližně 8-12 hodin při teplotě 20°C.
Odstraňte vyčnívající vlákna pomocí středního, např. zeleného nebo Bordeaux brusného lešticího
kotouče. Odstraňte brusný prach pomocí vysavače. Povrchovou úpravu dřeva dokončete pomocí
olejového nebo mýdlového přípravku WOCA.

Úprava

V závislosti na vlhkosti vzduchu a množství třísloviny v dubu se barva může lišit. Bělové dřevo po
aplikaci neztmavne.

Poznámka

Doba schnutí

2-4 hodin.Doba schnutí
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z
rozsáhlého laboratorního testování
a z praktických zkušeností. Protože
podmínky, za kterých je výrobek
používán, jsou často mimo
kontrolu firmy WOCA Denmark,
můžeme zaručit pouze kvalitu
samotného výrobku. WOCA
Denmark A/S nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné
použití výrobku nebo zacházení s
ním. Výrobek lze v zásadě
považovat pouze za polotovar,
jelikož konečný výsledek závisí na
konstrukci, charakteru povrchu,
základní úpravě, teplotě, vlhkosti
vzduchu, použití atd. Společnost
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje
právo bez oznámení měnit
výrobek i uváděné informace.
Tato etiketa / popis výrobku
nahrazuje všechny předchozí
verze.

Kontakt
Technické údaje

Hydroxid sodný, voda.Báze

1-1,08Hustota

13-14Hodnota pH

3 roky.Trvanlivost

8-10 m²/LSpotřeba

Čirý.Barvy

Voda.Čištění nářadí

+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte
působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy
skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v
chladu (max. +25°C).

Skladování

2,5 LBalení

Certifikát IBRSchválení

Údržba a související výrobky

Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525ASouvisející výrobky

Aplikátor, nylonový kartáč nebo váleček WOCA
Plastový kbelík

Nářadí


