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Eigenschappen
Gekleurde olie-/wasmengsels, hoofdzakelijk uit natuurlijke grondstoffen. Decorwassen scheppen
een belastbaar, diffusie toelatend en antistatisch oppervlak.
De olie is geschikt voor de meeste parketoppervlakken met aanzuigend vermogen in binnenruimtes, zoals houtparket, triplexplaten, OSB-platen en kurk.
Ingrediënten
Lijnzaadolie, houtolie (Tungolie), zonnebloemolie, pigmenten (afh. van producttint), kolofoniumhars-ester, gemodifi-ceerde ureum, microwas, zinkzeep, barnsteenzuurester, kobaltbis (2-ethylhexanoaat), zirconium-, calcium- en mangaanoctoaat-droger, antioxidans.
Arbeidsstappen:
1. Voorbehandeling
Ondergronden moeten droog (max. 12% vochtgehalte), aanzuigend, vuil-, naad- en vetvrij zijn.
Naden > 0,5 mm eerst plamuren. Bij verontreinigingen van sterk olie- of harshoudende houtsoorten evt. reinigen met verdunner 9500. Oude verf- en productlagen porieëndiep verwijderen. Zorgvuldig in 3 stappen van grof P80 naar fijn P120 schuren. Laatste schuurbehandeling met korreling
120-150 of raster. OSB-platen altijd schuren. Oppervlakken homogeen schuren (door-lopend met
gelijke korreling) om schuursporen te vermijden, aangezien die anders zichtbaar zijn bij het oliën.
2. Verwerking
Decorwas grondig roeren en met een lakviltroller of met een rubberen trekker dun en gelijkmatig
opbrengen. Bij gebruik van de rubberen trekker een kleine plas Decorwas op de vloer gieten en
met de trekker verspreiden. Daarbij baan na baan aanbrengen.
Rubberen trekker over de
vloer voeren zonder hem op te tillen. Na 1 uur zou de olie gelijkmatig in de ondergrond ingetrokken moeten zijn. Het oppervlak ziet er dan mat uit. Overtollige olie herkent men aan de glanzende
plekken. Verplaats deze met de trekker naar nog aanzuigende plekken of verwijder hem. Vervolgens het hele olieoppervlak met een enkelschijfs poetsmachine en een witte pad gelijkmatig
inwerken. Afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid kan de inwerktijd korter of langer zijn.
Daarom vingertest verrichten! De olie mag niet kleverig worden, maar moet zich nog goed laten
verdrijven.
Belangrijk! Verricht vooraf absoluut een test! Zorg bij de verwerking en droging van de producten
voor een optimale circulatie van frisse lucht! Product niet onder 16°C verwerken!
3. Verdere resp. laatste behandeling
Belastbare vloeroppervlakken worden bereikt door een verder of laatste behandeling met 1-2
lagen Blue Dolphin Hardwax olie 9032, Hardwax olie UV 9033, Hardwax olie mat 9062 of Hardwax
olie mat UV 9063. Om de helderheid van de Decorwaxtint te behouden en een latere vergeling tegen te gaan, zouden deze Hardwax oliën met 10% van de eerder gebruikte Decorwax ingekleurd
moeten worden.
4. Reiniging van gebruikte werkhulpmiddelen
Werkhulpmiddelen meteen na gebruik met Terpentine reinigen.
Droging
Droog en opnieuw behandelbaar na 24 uur (20°C/50-55% rel. luchtvochtigheid). Na 3 dagen voorzichtig en na 7 – 10 dagen vol belastbaar.
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Verbruik/uitstrijkrendement per behandeling
15-30 ml/m² resp. 33-66 m²/l afhankelijk het het zuigvermogen van de ondergrond, de verwerkingsmethode en de kleurintensiteit.
Opslag
Koel, droog en goed gesloten bewaren. Er kan zich een vel vormen. Vóór hernieuwd gebruik het
vel verwijderen of de olie door een zeef gieten.
Verpakkingen
0,75 l / 2,50 l blikken.
Veiligheidsaanwijzingen

Opgelet! Met product doordrenkte arbeids-materialen zoals bijv. lappen, sponzen, kleding, schuurstof etc. luchtdicht opbergen in metalen bak of uitspoelen met water en op een niet brandbare
ondergrond uitgespreid laten drogen – (zelfontbrandingsgevaar!). Het product is op zich niet zelfontvlambaar. Bevat houtolie en kobaltbis (2-ethylhexanoaat). Huidcontact kan tot overgevoeligheid
leiden. Zorg ervoor dat kinderen niet bij het vloeibare product kunnen komen. Bij inslikken meteen
arts opzoeken en verpakking of etiket laten zien. Alleen in goed geventileerde omgevingen gebruiken. Let bij de verwerking op een toereikende bescherming van de huid. Draag bij het schuren een fijnstofmasker! De mogelijkheid bestaat dat de natuurlijke grondstoffen een typische geur
verspreiden.
Afvoer als afval
Vloeibare productresten inleveren bij een inzamelpunt voor oude verf/lak of volgens de geldende
lokale voorschriften afvoeren. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte werkhulpmiddelen kunnen na droging met het huisvuil meegegeven worden. Alleen gereinigde of van resten ontdane
verpak-kingen met uitgeharde aanhechtingen ter recycling inleveren of volgens de geldende lokale
voorschriften afvoeren! Niet reinigbare of niet adequaat geleegde verpakkingen dienen als product
behandeld en afgevoerd te worden!
VOC-markering volgens Decopaint-Richtlijn en ChemVOCFarbV:
EU-grenswaarde (cat. A/f): 700 g/l (2010)
9411-9485 bevatten max. 1 g/l VOC.
AVV-Afvalcode volgens het Europese afvalregister: 08 01 11*
De informatie en aanwijzingen van het technische datasheet zijn bindend. Indien van deze voorschriften afgeweken moet worden, dient men vooraf de toepassingstechnische afdeling van
ZenDac te raadplegen. De algemene bouwtechnische regels moeten nageleefd worden. Met het
verschijnen van dit datasheet verliest alle eerdere informatie haar geldigheid.
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