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PREMAZI IN POMOŽNA PREMAZNA SREDSTVA

NEVTRALNO OLJE ZA LESENE TALNE OBLOGE 
Sredstvo na osnovi rastlinskih olj za impregnacijo notranjih lesenih talnih oblog. 

TEHNIČNE LASTNOSTI:
 - Enokomponentno
 - Nevtralna barva 
 - Dokončni rezultat lahko dosežemo že z enim samim nanosom
 - Primerno za vse vrste lesa
 - Dobra odpornost na vodo in pohodne obremenitve
 - Visoka izdatnost

PODROČJE UPORABE: 
 - Nelakirane talne obloge iz masivnega lesa
 - Nelakirane večslojne talne obloge
 - Nelakirani leseni elementi na splošno (stopnice itd.)

UPORABA NI PRIMERNA:
- Na nevpojnih podlagah
- Na nelesnih materialih ali na že lakiranih gotovih talnih oblogah

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):
Videz: tiksotropna viskozna tekočina rumenkaste barve

Viskoznost po Brookfieldu pri 20 °C (mPa*s): 1.100–1.500

Suho: 50–55 %

Poraba:
1 nanos
2 nanosa

pribl. 20 m²/l
pribl. 12 m²/l

Čakalni čas za poliranje: 20–40 minut (čakalni čas se razlikuje glede na podnebne razmere in debelino položenega 
sloja)

Čakalni čas za prelakiranje:
najmanj 18–24 ur 
(čas za končno strjevanje se razlikuje glede na podnebne razmere, prezračevanje in debelino 
nanesenega sloja)

Končno strjevanje sistema: po najmanj 7 dneh

Uporaba/orodje: valjček, čopič, blazinica ali gladka gladilka iz nerjavnega jekla 

Čiščenje orodja: čištilno topilo GR7, pri še svežem proizvodu

Skladiščenje: 
pri temperaturi med +5 °C in +25 °C 12 mesecev

Informacije o odstranjevanju proizvoda: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi

Pakiranje: Enote po 1 l / 8 enot v kartonu

Na voljo je v naslednjih barvah: nevtralna

Omejitve uporabe:
Pred uporabo dobro premešamo. Med uporabo in v času strjevanja prezračimo 
prostor in preprečimo prepih.
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

GISCODE: Ö20 

SE NADALJUJE



PAVIOLIO 25 WB

ADESIV S.R.L. Via delle Rose 31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALIJA
Tel.: +39(0)424-566 406 - Faks: +39(0)424-566 473 - www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it
ADESIV srl jamči, da so vse informacije na tem listu podane na podlagi najboljših tehnično-znanstvenih izkušenj in znanja; vendar ne more prevzeti nobene odgovornosti za rezultate, ki izhajajo iz njihove 
uporabe, saj so pogoji izvedbe izven njenega nadzora. Priporočljivo je, da vedno preverimo dejansko ustreznost proizvoda za vsak predvideni primer. Ta izdaja razveljavi in nadomesti vse predhodne izdaje.

REV. 04 - 2020

PREMAZI IN POMOŽNA PREMAZNA SREDSTVA

PRIPRAVA PODLAGE: 
Lesena talna obloga, namenjena obdelavi, mora biti suha (8-12% vlage), dobro zglajena, zapolnjena in 
nabrušena (maksimalne granulacije 150) ter brez krušljivih delcev. 
Čeprav je PAVIOLIO 25 WB kompatibilno z vsemi lesnimi vrstami, je priporočljiva njegova uporaba na lesnih 
vrstah s širšo strukturo, kot hrastovina, macesen, kostanj ipd., ki poudarjajo značilnosti proizvoda. 

NANOS: 
Med nanašanjem naj bo temperatura med +10 in +30 °C, vlaga do 75 %.
Pred uporabo počakamo, da proizvod pridobi sobno temperaturo, nato ga temeljito premešamo. 
 
PAVIOLIO 25 WB nanesemo z valjčkom, čopičem, blazinico ali gladko gladilko iz nerjavnega jekla neposredno 
na leseno površino. Po 5–10 minutah po potrebi z mehko krpo odstranimo morebitno odvečno količino 
proizvoda, da zagotovimo enoten videz po celotni površini.  
Počakamo približno 20–40 minut (odvisno od okoljskih pogojev ali vsekakor pri še svežem proizvodu), nato 
enakomerno spoliramo površino z belim enoploščnim polirnim strojem. 
Po približno 6–8 urah intenzivnost barve lahko povečamo z drugim nanosom proizvoda, po istem postopku 
kot za prvi nanos. 
Med obema nanosoma ne obrusimo proizvoda.

Priporočljivo je, da krpe, valjčke in čopiče po uporabi namočimo v obilici vode, da preprečimo možnost 
samovžiga. 

OZNAČBE ZA NEVARNOST:


