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2652-TM 2013.07. 

Műszaki adatlap 
Cikkszám: 2652-55 

Pflege-Öl 
Lenolaj alapú ápolóolaj. 
 

Felhasználási terület 

A Pflege-Öl-t ott mindenhol alkal-
mazhatjuk, ahol speciális víztaszító 
hatás révén szökséges a faanyag 
szépségének megőrzése. A szer 
különösen alkalmas teakből 
bankiraiból, vörösfenyőből, dug-
lászfenyőből, hőkezelt fából és 
WPC-ből készült kerti bútorokhoz 
és teraszokhoz. 
 

Tulajdonságok: 

Speciális alapanyagok felhasználá-
sával a termék a fa felületén vízta-
szító, nyíltpórusú felületet képez, 
ennek következtében a nedvesség 
beszivárgása meghiúsul. Pflege-Öl 
könnyen kenhető, nagyon gazda-
ságos felhasználás és megóvja a 
fát a kiszáradástól.  
Megfelel az DIN EN 71-3 előírásá-
nak, a játékok biztonságára vonat-
kozólag. 
 

Feldolgozás 

A felület legyen por-, szennyező-
dés-, zsír- és viaszmentes. 
A laza, időjárás által megviselt régi 
bevonatrétegeket csiszoljuk le. A 
tűlevelű fát, továbbá minden gom-
básodásra hajlamos fát kültérben 
egy favédőszerrel kell előbb ala-
pozni. 
A Pflege-Öl-t két munkamenetben, 
a fa erezetének irányában, ecsettel, 
hígítatlanul vigyük fel. A be nem 
szívódott anyagot száraz ecsettel 
kb. 30-60 perc után vegyük fel. 
A Pflege- Öl-t jól keverjük fel, a 
feldolgozása közben és a munka-
közi szünetek után is. 
Próbafestéssel ellenőrizzük a szín-
árnyalatot és az alappal való ösz-
szeférhetőséget. 
 

Tudnivalók 

A járulékos anyagban gazdag fa-
anyagokból mint pl. tölgy, rubinie, 
teak, bangkirai, vörösfenyő, 
duglasz, stb. az csapadék követ-
keztében vízoldható anyag kimo-
sódhat; foltok képződhetnek a fa-
anyagon és elszíneződést okozhat 
a határos építési felületeken pl. 

világosabb falazatnál vagy vakolat-
nál. 
A Pflege-Öl olajt csak rendeltetés-
szerűen és az használati utasítás-
nak megfelelően lehet használni. 
Nem kerülhet gyermekek kezébe. 
Bőrre és szembe kerülését meg 
kell akadályozni. Használat közben 
enni, inni, és dohányozni nem sza-
bad. Élelmiszertől, italtól és takar-
mánytól távol tartandó. Csak jól 
szellőztetett helyen lehet beltérben 
felhordani. 
Pflege-Öl-lel szennyezett textíliák 
(tisztítórongy, munkaruha) hajla-
mosak az öngyulladásra, ezért 
ezeket vízzel kell átitatni és egy 
tűzálló szeméttárolóban víz alatt 
gyűjtsük, majd ártalmatlanítsuk. 
A színtelen Pflege Öl nem véd az 
UV-sugárzástól (beszürkülés), 
ezért csak ott használjuk, ahol az 
időjárás viszontagságainak nincse-
nek közvetlenül kitéve a fa építő-
elemek (faanyagok, melyek a nap 
közvetlen sugaraitól, csapadéktól 
és széltől védve vannak). Ha a 
kültéri, időjárás kitett felületen szín-
telen bevonatot szeretnénk elérni, 
ezt többszöri felhordással és rend-
szeres faápolással érhetjük el. 
 

Munkaeszközök/tisztításuk. 

A munkaeszközöket a használatuk 
után azonnal Verdünnung V 101-
gyel tisztítani kell 
A tisztítási maradékot az előírások-
nak megfelelően kell ártalmatlaní-
tani 

Anyagszükséglet/felhordott 
mennyiség 

 Kb. 100 ml/m² 

Száradás 

Porszáraz: kb. 4 óra múlva 
Átdolgozható: kb. 24 óra után. 
  

A fenti adatok tapasztalati értékek, 
20 

0
C-on és 65 % rel. légnedves-

ségnél. 
 

Tárolás 

Zárt eredeti göngyölegben, száraz, 
hűvös, fagymentes helyen mini-
mum 5 év. 
 

Biztonsági adatok 

Veszélyre utaló tudnivalók: 
Ártalmas a vízi élővilág-
ra,hosszantartó károsodást okoz. 
Ismétlődő expozíció a bőr kiszára-
dását vagy megrepedezését okoz-
hatja.  
 
Biztonságos használatra utaló tud-
nivalók: 
Gyermekektől elzárva tárolható. 
Kerülni kell az anyagnak a környe-
zetbe való kijutását.. 
 
Termékkód: M-KH 03 
 

Hulladékkezelés 

A nagyobb termékmaradékot az 
eredeti göngyölegében a hatályos 
előírásoknak megfelelően kell ár-
talmatlanítani. A teljesen kiürített 
göngyöleget el lehet küldeni újra-
hasznosításra. Háztartási szeméttel 
együtt nem lehet ártalmatlanítani. 
Nem kerülhet a csatornába. 

Ökológia 

Felszíni vizekbe, csatornába, vagy 
talajba engedni nem szabad. 
WGK:   2 

Jelölése 

ADR   -/-  
 

Termékjellemzők 
Sűrűség: kb. 0,83 g/cm

3
, 20

0
C-on 

Lobbanáspont: kb. 63 
0
C 

Kiszerelés: 0,75 l, 2,5 l, 5 l-es fehérbádog gön-
gyöleg 

Szín:. 2652 színtelen, 2653 teak 
2654 vörösfenyő,2655 bankirai 
2656 különleges színek 
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Biztonság, környezetvédelem, 
hulladékkezelés és ártalmatlaní-
tás 

A szállítás, tárolás és felhasználás 
biztonságára, valamint a hulladék-
kezelésre és ártalmatlanításra, 
környezetvédelemre vonatkozóan 
további információkat az éppen 
érvényes biztonsági adatlapban 
talál. 

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazás-
technika legújabb vívmányai alapján állította össze. 
Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön 
kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen 
felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő vagy 
attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása 
szükséges. 
Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek. 
Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket vesztik a 
korábbi kiadások.  

 


