OLEOFLOR

Öljyä ja vettä hylkivä käsittely
huokoisille pinnoille














Öljyä hylkivä käsittely: estää öljyn, rasvan ja lian tunkeutumisen huokoisiin pintoihin.
Vettä hylkivä käsittely: estää veden imeytymisen huokoisiin pintoihin estäen jäätymisen ja kosteuden
aiheuttamat kielteiset vaikutukset (halkeamat, eroosio).
Tarttumisenestokäsittely: suojaa kävelykatujen, kulkuväylien, autokorjaamoiden jne. huokoiset
kulkupinnat.
Kestää syövyttäviä kemikaaleja: suojaa happosateelta ja ilmansaasteiden aiheuttamalta
likaantumiselta.
Estää rasvaisen lian tarttumisen, mm. purukumit on helppoa poistaa.
Ehkäisee homeen kasvua ja seinäsalpietarin kukintaa.
Ei muuta pinnan alkuperäistä ulkonäköä.
Ilma kulkee vapaasti läpi käsitellystä pinnasta.
Käsittely kestää useita vuosia.
Kestää ultraviolettisäteitä.
Useimmissa tapauksissa käsittely suojaa myös
graffiteilta.
Oleoflor suojaa pitkäkestoisesti kivi-, betoni-, rapatut-, tiili-, katto-, seinä- ja lattialaattapinnat jne.
vedeltä, öljyltä ja rasvalta.

KÄYTTÖKOHTEET JA -OHJE:

Muuraus- ja rakennusalan yritykset, teiden korjaus, huoltopalvelut, kaupungit, kunnat jne. Huokoisten pintojen
suojaaminen kävelykaduilla, rakennusten julkisivuissa, kodeissa, rakennuksilla, tiili- ja sementtikatoilla jne.
Patsaiden ja monumenttien suojaaminen puistoissa, toreilla ja puutarhoissa, argeologisten kaivausten
suojaaminen sateen haitallisilta vaikutuksilta.
Kaikissa tapauksissa puhdista pinta, huuhtele vedellä ja anna kuivua. Tuote käytetään laimentamattomana.
Levitä siveltimellä tai ruiskulla Oleofloria 30 cm etäisyydeltä kauttaaltaan koko käsiteltävälle pinnalle, kunnes se
on kyllästetty. Useimmissa tapauksissa yksi käsittelykerta riittää. Erittäin huokoisille pinnoille saattaa olla
tarpeen tehdä kaksi käsittelyä; levitä toinen kerros heti, kun edellinen on kuivunut mattapintaiseksi. Pystysuoria
pintoja käsitellään aina ylhäältä alaspäin. Anna kuivua 24 tuntia.
Riittoisuus: riippuen materiaalien huokoisuudesta 2 – 10 m2 / litra. Testaa tuote huomaamattomaan kohtaan
ennen laajamittaista käyttöä. Jos betoni tai muuraus on tuore, anna pintojen kuivua 28 vuorokautta ennen
niiden käsittelyä. Työkalut pestään vedellä. Optimaalinen vaikutus saavutetaan 7:n päivän kuluttua käsittelystä.
Katso tarkemmat käyttöohjeet ja varoitukset tuotteen pakkauksen etiketistä. Oleofloria ei tule käyttää
perustuksien tai terassien vesieristyksiin. Älä käytä sateella tai pakkasella. Varastointilämpötila yli +5°C.

OMINAISUUDET:

Olomuoto: Väritön neste.
pH: ± 4.5
Tiheys @+20°C: ± 1.01 g/cm3
Pakkaus: 4 x 5 l
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