
FINISAJE

VISCOL s.n.c. di Savi Antonio e Adriano - Via San Daniele 21/B, 36047 Camisano Vicentino (VI) - Italy
T. +39 0444 410438 - Fax +39 0444 410382 - www.viscol.it - info@viscol.it - N° Iscr. Reg. Imp. Vicenza, Cod. Fisc. e P. IVA 02724930249 - N° Rea 269938

SCHEDA TEHNICA

ADVANCED POLYMERS RESEARCH
HIGH TECHNOLOGY ADHESIVES

VISCOL s.n.c. di Savi Antonio e Adriano - Via San Daniele 21/B, 36047 Camisano Vicentino (VI) - Italy
T. +39 0444 410438 - Fax +39 0444 410382 - www.viscol.it - info@viscol.it - N° Iscr. Reg. Imp. Vicenza, Cod. Fisc. e P. IVA 02724930249 - N° Rea 269938 page 1/2

DESCRIERE

FINISH OIL N&C este un produs pentruc finisaje , natural,  potrivit pentru aplicatii la interior pe podele din lemn și  elemente 

de mobilier. Acesta se distinge prin următoarele caracteristici: usurinta de aplicare,  excelentă calitate idrorepelenta ( respingere 

a apei), detine o  înaltă rezistență la uzură și murdărie, absența solvenților și a V.O.C inflamabili extrem de redus.

DATE TEHNICE

Aspectul produsului neutru: ............................................... lichid opalescent uleios. 

Tip: ................................................................................................ un  sistem sicativ bazat pe uleiuri naturale si ceara. 

Versiuni: ....................................................................................... semi-lucios sau mat (trsparent și colorat). 

Vascozitate (Ford 4): ................................................................ 19 sec. 

Greutate specifică: .................................................................. 0.9 kg / lt 

Pot Life: ........................................................................................ > 2 h la 25 ° C 

Timp de impregnare: ............................................................. 20 minute

 Timp de uscare la suprafata:............................................... 24 ore

Metoda de aplicare: ................................................................ rola, pensula, burete, mop cu o cârpă din microfibră 

Acoperire cu straturi ulterioare: ......................................... După doar 6 - 8 ore de 

Conditiile de aplicare: ............................................................ între + 15 ° C și + 25 ° C cu u.r. până la 60%.

INDICAȚII

Acest produs nu se aplică  într-un ambient excesiv de rece și umed. În timpul aplicării, să se evite curentii de aer. 

Aclimatiza produsul inainte de aplicare. Este oportun a se efectua  o slefuire a  podelei cu precizie cu ajutorul hartiei sau bu-

retilor abrazive într-un mod progresiv: după chituirea podelei cu smirghel de granulatie 80/120/180/220. În acest fel, putem 

optimiza activitatea și  îmbunătăți aspectul final.

For any questions covering any changes in operations, contact your technical service.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafața care urmează să fiefinisata va trebiu in prealabil  chiutita, slefiuta neted, perfect curata de toate materialele vrac sau 

resturi, în general. Pentru punerea în aplicare  folositi instrumente  si containere curate.

FINISH OIL N&C
PRODUS PENTRU FINISAJE
PE BAZA DE ULEI EXICANT

PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

PREGATIREA PRODUSLUI 

Produsul este deja gata de utilizare: Este recomandat ca înainte de aplicare  se agită recipientul pentru 1-2 minute.

Finish OIL N & C este, de asemenea, utilizat si ca primer.

APLICARE

Aplicati un prim strat de produs sub forma unui strat  subțire și omogen, inlaturand resturile in exces si evitand curentii de aer. 

După uscarea completa, se aplică al doilea strat in mod subtil, tot sub forma unui strat subtire. 

Pentru o reînnoire a finisarii ulei / ceară este suficienta doar o mână pe suprafață curată și uscată.

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU

50-80 gr / mp.  utilizand o rola din microfibra cu par scurt (în funcție de suprafața de lucru).
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DEPOZITARE

Produsul isi păstrează garanția în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15-35 C și 35-70% RH) pentru o perioadă 

de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina directă a soarelui. 

A se proteja de îngheț.

AMBALARE

Recipient de 1,0 Lt.,  5,0 Lt., 10,0Lt.

ATENTIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră. 

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de 

muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea 

necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni 

întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru,este recomandat a se efectua un test preliminar. 

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz. 

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.

FINISH OIL N&C
PRODUS PENTRU FINISAJE
PE BAZA DE ULEI EXICANT

PENTRU PARDOSELI DIN LEMN


