Technický list
Reaktivní přísada

KiOil Additiv
•
•
•
•

umožňuje vyšší namáhání podlahy
zvyšuje životnost podlahy
zvyšuje odolnost podlahy proti oděru
vhodná také pro exotické dřeviny a pařený dub

KiOil Additiv je reaktivní přísada bez obsahu
rozpouštědel pro výrobky KiOil WO, KiOil HO, KiOil
Color, KiOil Polish a KiOutdoor. Po přidání přísady KiOil
Additiv se zvyšuje přípustné namáhání podlahy i její
životnost. Po přidání přísady ze zlepšuje schnutí
aplikovaných přípravků a to i v případě, že klimatické
podmínky nejsou optimální. Díky přísadě přilne nově
aplikovaná vrstva uzavíracího laku na starou vrstvu
uzavíracího laku.

Spotřeba
cca. 30 - 40 ml/m2

Nezředěný

Udržovací péče - zředěný 100 - 150 ml KiOil Polish na 5 l
vody.

Důležité upozornění

Příprava podkladu
Parkety a dřevěné podlahy se připraví podle postupu
uvedeném v technickém listě kmenového výrobku.

Zpracování
Obsah balení nechte ohřát na teplotu zpracování a
pečlivě protřepejte. Za stálého míchání přidejte do 10
dílů kmenového výrobku 1 díl KiOil Additiv. Vždy
namíchejte pouze takové množství, které stihnete
zpracovat během 2 hodin. Při aplikaci více vrstev by se
měla následující vrstva aplikovat vždy nejpozději za 24
hodin po dokončení předcházející. Při překročení této
doby by se měla následující vrstva aplikovat pouze po
řádném přebroušení předcházející vrstvy. Ošetřenou
plochu při mezibroušení neprobruste. Barevný olej
nebruste, v případě barevného oleje v každém případě
dodržte stanovenou dobu 24 hodin pro aplikaci
následující vrstvy. Načaté obaly s reaktivní přísadou
vzduchotěsně uzavřete. Nádoby s namíchanou směsí
nezavírejte, hrozí nebezpečí exploze uzavřené nádoby.

Technické údaje
Teplota zpracování
+15 °C až +25 °C
Doba schnutí *
platí doby schnutí kmenových výrobků
při teplotě +10 °C až +25 °C v neotevřených
obalech skladovatelnost 1 rok od data výroby
Skladování
neskladovat při teplotách pod +5 °C, citlivý na
teploty pod bodem mrazu
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schnutí je vztažena na 23 C a 50 % relativní vzdušné
vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty
odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost
vzduchu je prodlužují.
*doba

Popis produktu
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U výrobku KiOil WO se při přidání přísady o něco zvýší
stupeň lesku. Jakmile namíchaný materiál zhoustne, tak
ho již nelze použít. Je bezpodmínečně nutné seznámit se
nejprve s údaji v technických listech kmenových výrobků.
Prosíme dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických
listech č._ a _.

Spotřeba
Poměr míchání 10 : 1 (kmenový výrobek : reaktivní
přísada).

Nářadí
Velurový váleček Kiesel Ölwalze Velours, velurový váleček Kiesel pro KiOil WO, plochá špachtle Kiesel Flächenspachtel.

Čištění
Válečky a hadry nasycené výrobkem ihned vyčistěte
čistícím benzínem nebo dejte do vzduchotěsně uzavřené
kovové nádoby (nebezpečí vzplanutí).

Balení
0,1 litru plastové obaly
0,5 litru plastové obaly

Č. výrobku EAN
52047
52046

Technický list
Člověk a životní prostředí
Prosíme dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která
platí pro zacházení s chemikáliemi.
Ostatní informace viz. bezpečnostní list www.kiesel.cz

Upozornění
Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití
našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a
zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě
provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a
účely.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost.
Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém
listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na
internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav
07.05.2020 ts

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

