
Řada k Pokládce / Vybavení na pokládku parket

Účel použití
Speciální ředidlo na:
- Slc® Eco Oil-Pur, Slc® Eco Oil-Deck Hpx, Slc® Eco Cera, Slc® Eco Silocera
- rozpouštědlové vosky
- moření, odstraňování skvrn a zbytků, na dřevěné podlahy ošetřené voskem

Vnitřní dřevěné podlahy pro běžné osobní použití.

Nepoužívejte
Pro ředění rozpouštědlových, vodou ředitelných, primerových či impregnačních polyuretanových základových ani vrchních barev a lepidel všeobecně.

Rozsah Použití
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NTRIBUTES TO

P O I N T S

ekokompatibilní ředidlo na olejové laky, uretanizované oleje a vosky. ideální pro 
GreenBuilding. Jednosložkový přípravek bez označení rizika pro životní prostředí, neškodný 
pro zdraví pracovníků.

Slc® Eco Diluente Oil je směsí rozpouštědel, vypracovanou pro Slc® Eco Oil-Pur, Slc® Eco Oil-Deck HPX, Slc® Eco Cera, 
zajišťuje zvýšení tekutosti a penetrace. Vhodná na odstraňování zbytků použitých výrobků a k čištění nářadí.

Slc® Eco Diluente Oil

Výhody VýRoBku

• Vysoký stupeň čistoty

• Směs rozpouštědel s velkou rozpouštěcí schopností a shodností s produkty 
na bázi oleje a uretanových olejů
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není nutné

Není toxický  
a nebezpečný

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

způsob použití
Produkt připravený k použití. 

Nanášení
Pro ředění přípravku Slc® Eco Oil-Pur, Slc® Eco Cera a Slc® Eco Silocera přidejte 5–10 % výrobku Slc® Eco Diluente Oil podle potřeby a podle instrukcí uvedených v příslušných 
technických listech.
Pro ředění přípravku Slc® Eco Oil-Deck HPX přidejte až 50 % výrobku Slc® Eco Diluente Oil podle potřeby a podle instrukcí uvedených v příslušných technických listech.
Pro moření a odstraňování skvrn či starých vrstev vosku, v případě nutnosti i na surovém dřevu, otřete povrch hadrem namočeným v přípravku Slc® Eco Diluente Oil.
Při čištění nástrojů je nutno z nich nejprve odstranit zbytky výrobku a poté očistit hadrem namočeným v přípravku Slc® Eco Diluente Oil. Pokud je to nutné, nechat nástroje odmočit 
v přípravku Slc® Eco Diluente Oil a pak je pečlivě osušit před dalším použitím.

NáVod k Použití



KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e - m a i l :  i n f o @ k e r a k o l l . p l

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v září 2013 (odk. GBR Data Report - 10.13); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je 
možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem 
na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané 
použití.

Vzhled tmavě hnědá tekutina
Balení kanystr 5 l
Skladování ≈ 12 měsíců v původním balení
Upozornění chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Pracovní teplota od +10 °C do +35 °C
Teplota varu  +146 °C
Teplota vzplanutí  +36 °C
Hustota při +20 °C  0,79 g/cm3

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle podmínek na stavbě: teploty, ventilace a savosti podkladu.

techNické ÚdaJe dle kValitatiVNí NoRmy keRakoll

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- dodržet poměry ředění uvedené na tomto technickém listu a na výše uvedených technických listech
- nenavyšovat hodnoty ředění a množství přípravku k aplikaci
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl
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