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Slate Oil 

MŰSZAKI ADATLAP 

 
Termékjellemzők: 

A Slate Oil használatra kész, oldószert, kiváló minőségű viaszt és műgyantát 
tartalmazótermék, amely az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 
- mélyíti a kő természetes színét 
- kiemeli a kő mintázatát 
- a felület selyemmattá válik fényezéssel 
- víztaszító hatású 
- száradás után szagmentes 

 
Felhasználási terület: 

A Slate Oil beltéri csiszolatlan,  kefélt  vagy  finomra  csiszolt  palából (pl.  portói, színes   vagy 
olajpala) készült padló, lépcső  vagy ablakpárkány ápolására alkalmas. Új illetve régi felületek 
színének és fényének felújítására ajánlott. 

 
Használati utasítás: 
 

1. A felületet jól meg kell tisztítani, kezelés előtt tiszta és teljesen száraz kell, hogy legyen. 
Optimális alkalmazási hőmérséklet: 15-25°C. A felület tisztítása,  a  szennyeződéstől  függően,  
az  alábbi  termékekkel végezhető: Stone  Cleaner, Concrete  Film  Remover, Rust Remover, 
Algae and  Moss  Remover, Wax Stripper, Oil  and  Grease Remover Paste vagy Graffiti-
Remover.  

2. Rázza fel a flakont használat előtt.  
3. Vigye fel a hígítatlan terméket törlőronggyal, ecsettel (nagyon felület esetén törlőmoppal) 

egyenletesen a felületre, majd hagyja megszáradni. 
4. Ismételje meg esetleg a felvitelt többször, ha szükséges.  
5. A felület fénye növelhető puha, szöszmentes törlőkendővel fényesítve.  
6. Napi tisztításra alkalmas termék: a Stone Soap. 

 
Jellegzetes utasítások: 

- A munkálatok megkezdése előtt ajánlott a termék kipróbálása próbafelület segítségével, 
amely alapján   megállapítható a   kezelt   felület   kinézete (színárnyalatmélyülés) és az 
anyagszükséglet. 

- A termék nem  használható  nedvesség  hatására  kitett  felületekre (fürdőszoba, zuhanyzó 
stb.) 

- Slate Oil-lal kezelt felületek után kezelhetők SlateOil-lal. 
- A Slate Oil eltávolítására az Wax Stripper termék alkalmas.  
- A kezelési területen levő oldószerre érzékeny tárgyak (pl. különböző műanyagok, gumi, 

lakkozott felületek) védelmét biztosítani kell. 
- A termék 13°Calatt megvastagodik és 9°Calatt majdnem megszilárdul. 
- Alacsony hőmérsékleten történő tárolás esetén a terméket egy ideig 25-30°C-on kell tárolni. 
- A szabályszerű hulladékeltávolítás érdekében a csomagolóeszközt ürítse ki teljesen 

. 
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Biztonsági utasítások: lásd az EK-biztonsági adatlapot 
 
Műszaki adatok: 
 

Kiadósság: kb.15-30 m2/liter 
Szín:  színtelen, átlátszó 
Sűrűség: 0,87 g/cm3 
Tárolás: 2 évig az eredeti, jól lezárt csomagolásban hűvös, fagymentes helyen 

 
 
Figyelem! 

A fenti adatok közlése cégünk jelenlegi fejlődési szintje és alkalmazástechnikája alapján 
történt.  A számos befolyásoló tényező miatt ezek az adatok, valamint a szóbeli illetve írásbeli 
alkalmazástechnikai utasítások nem kötelező jellegűek. A felhasználó   minden    egyes   
esetben   köteles   saját   próbát    és   vizsgálatot végrehajtani, különösképpen ennek számít  
a  termék  kipróbálása  nem  feltűnő helyen vagy próbafelületen 


