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Biopin – Kerítésápoló olaj 
Általános termékleírás 
Termékleírás A biopin kerítésápoló olaj egy magas minőségű, oldószermentes speciális olaj kültéri fa-

építmények számára, mint pl. kerítés, pergola stb. A magas minőségű növényi olajok impreg-
nálják, és frissen tartják az új fafelületeket. Az ásványi pigmentek gondoskodnak a felület 
szépségéről és megakadályozzák a korai szürkülést. Nem tartalmaz favédőszert. 

Felhasználási terület Kezeletlen, nagynyomáson impregnált és olajozott fák kültéri kezelésére. Nem alkalmas 
tölgyfára, valamint zártpórusú ill. nem nedvszívó fafelületekre.  

Összetétel Kötőanyag: lenolaj-standolaj, tungfaolaj 
 Oldószer: víz 
 Pigmentek: ásványi pigmentek 
 Segédanyagok: metilcellulóz, növényi bázisú emulgátor, ólom-és báriummentes szárítóadalék 
Szín barna Nr. 40913 
Tárolás Jól lezárva, száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen. 
Eltarthatóság Zárt állapotban, legalább 2 évig eltartható. 
Kiszerelés 5 l. 
Veszélyesség Nincs veszélyességi jelölés 
Műszaki adatok 
Specifikus súly ca. 0,98 g/ml  
Viszkozitás ca. 12 mp (DIN 4 mm) 20 oC-on 
Gyulladáspont 200 oC felett 
Felhasználás 70-80 ml/m2 rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívóképességének függvényében. 

Fűrészelt felület esetében nagyobb az anyagszükséglet. 
Száradási idő 20 oC-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porszáraz, újrafesthető.  
Feldolgozási útmutató 
Alkalmas alapfelületek Fa (lásd felhasználási terület) 
Felületi kívánalmak Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.  
Feldolgozás Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 oC. Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. Fel-

hordás vékonyan egyenletesen.  
Hígítás Feldolgozáskész; szükség esetén vízzel hígítható. 
Előkezelés A régi lakk- és festékrétegeket teljesen eltávolítani, az elszürkült fafelületeket az egész-

séges rétegig visszacsiszolni. A nagynyomáson impregnált fát 1-2 hónapig ki kell tenni a 
szabadba és az előforduló sókirakódást  kefével eltávolítani. 

Új réteg felvitele A kerítésápoló olajjal kezelt vagy oiajozott fa felületekre 1 réteget, nagynyomáson impreg-
nált vagy kezeletlen fa felületére 2 ill. 3 réteget kell felvinni. 

Felújítás A fafelületnek megfelelően kell végrehajtani az ápolást és a felújítást. 1-2 réteg kerítés-
ápoló olajat kell felvinni az elhasználódástól függően. 

Szerszámtisztítás Használat után melegvízzel és szappannal lehet tisztítani.  
Biztonsági intézkedések Gyermekektől jól elzárva tartandó! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulla-

dóak, ezért a kerítésápoló olajjal szennyezett rongyot nem összegyűrve tároljuk, hanem ki-
terítve száradni hagyjuk. 

Hulladékkezelés A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A 
beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt 
szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni. 
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Utasítások:A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredmé-
nyein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell meg-
ítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2003 március 
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