NA OSNOVI NARAVNIH RASTLINSKIH OLJ IN VOSKOV
VISOKOKVALITETEN PREMAZ ZA LESENE PREDMETE, TUDI ZA STIK Z ŽIVILI

PREDNOSTI:
● 100% naraven
● umirja les
● vodoodpornost
● za kontakt z živili
● preprost nanos
● enostavno vzdrževanje

Način uporabe:
BALZAM ZA LES z mehko krpo vtremo v suh in očiščen les. Po potrebi postopek ponovimo po 24 urah.
Na površini lesa naj ostane le zelo tanek sloj balzama, ki ga blago zbrišemo. Naslednjo plast nanesemo, ko
je spodnja popolnoma suha – suši se vsaj 24 ur.
Pred kontaktom s hrano priporočamo sušenje vsaj 3 dni.
Če želimo, da bo površina primerna n.pr. za posode s tekočino, moramo BALZAM ZA LES nanesti vsaj 3-4x.
Med posameznimi nanosi naj se vsak predhodni nanos suši vsaj 24 ur.
Za niansiranje BALZAMU ZA LES lahko primešamo tudi neoporečne zemeljske ali anorganske pigmente v
prahu. Primerni za to so n.pr. VIVAT pigmenti.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj.
Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi
primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v
menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli ustnih priporočil.
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Približna poraba: :
0,15 kg za cca. 3 m2

4,0 kg za cca. 80 m2

0,30 kg za cca. 6 m2

16,0 kg za cca. 320 m2

Poraba je močno odvisna od vrste in vpojnosti lesa; gre za orientacijske vrednosti.

Obnovitveni premaz: opravimo po potrebi oziroma ko les začne postajati vpojen za vodo (test s
kapljico vode).

Pakiranje: 150 g, 300 g, 4 kg, 16 kg
Čiščenje orodja: obrišemo ali speremo z Oranolom (olje iz lupin citrusov), Čistilom D 60 ali
terpentinom.

Vzdrževanje in čiščenje premaza: z mlačno vodo z dodatkom blagega čistila, na primer tekočega
detergenta za pranje posode.

Certifikat za kontakt s hrano:
BALZAM ZA OLJE JE v skladu z določili točke 1a 3.člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.
1935/2004 z dne 27.oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili in o razveljavitvi
direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS.
Laboratorijske preiskave je opravil NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE,OKOLJE IN PROSTOR v juliju
2014. Evidenčna oznaka je 213b-14/8994-14/09972-A in V.
Za izdajo konkretnega certifikata za kontakt s hrano je dolžen vsak proizvajalec opraviti ustrezne preiskave
za izdelek v celoti (les s premazom).

Opozorilo:
V prepojenih krpah poteka avtooksidacija olj, ki jo spremlja sproščanje toplote. Zaradi tega lahko pride do
samovžiga naoljenih krp. Da bi preprečili verjetnost izbruha požara, porabljenih krp nikoli ne mečemo
skupaj na večje kupe. Najbolje je, da jih do odvoza odložimo na prostem in ne vseh skupaj. Lahko jih
odlagamo tudi v posodo z vodo.
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