Informação Técnica
HEMPEL'S TEAK OIL 67571
Descrição:

HEMPEL’S TEAK OIL 67571 baseia-se em resina alquídica e óleos sicativos com baixa viscosidade.
Tem boas propriedades de penetração e resistência à intempérie.
Contém agentes antifungos.

Uso recomendado:

Como óleo de tratamento para madeira em teca nova ou previamente tratada com produtos à base de
óleo, em interior e exterior. Não é recomendado para madeiras
envernizadas.

Disponibilidade:

Faz parte do Assortment Europeu de Iates: Disponibilidade local sujeita a confirmação.

CONSTANTES FÍSICAS:
Nºs de Cor /Cores:
Acabamento:
Volume de sólidos, %:
Ponto de inflamação:
Massa volúmica:
Secagem ao toque:
Teor de COV:

-

00000/ Transparente
Transparente
21 ± 1
62 ºC [143.6 °F]
0.8 kg/litro [6.9 g/litros]
8 hora(s) aprox. a 20ºC (ISO 1517) 18 (aprox.)
horas a 10 °C
621 g/l [5.2 g/litros]
Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.

PORMENORES DE APLICAÇÃO:
Método de aplicação:
Diluente (vol.max.):
Limpeza das ferramentas:
Espessura seca de filme indicada:
Espessura húmida de filme
indicada:
Intervalo de recobrimento mínimo:
Intervalo de recobrimento máximo:

Trincha / Imersão
Não diluir.
HEMPEL DILUENTE 08231 ou HEMPEL DILUENTE 08111
Não é relevante. Ver OBSERVAÇÕES no verso.
Não é relevante. Ver OBSERVAÇÕES no verso.

Segurança:

Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das
embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a
segurança.

De acordo com a especificação.
De acordo com a especificação.
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HEMPEL'S TEAK OIL 67571
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: Madeira não tratada: Remova óleo e gordura com um detergente adequado. lave com água doce
limpa. Limpar comHEMPEL'S TEAK CLEANING POWDER 67543. As superfícies rugosas podem ser
alisadas com papel 180-220. Remova pó e material solto.
Madeira previamente tratada: Remova óleo e gordura com um detergente adequado. lave com água
doce limpa. Deixe a superfície secar
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

A superfície deverá estar completamente limpa e seca. A aplicação só deverá ser efectuada em climas
secos com temperaturas superiores a: 5°C/41°F
Em espaços confinados providenciar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem.

DEMÃO SEGUINTE:

Não tem.

OBSERVAÇÕES:
Aplicação:

Nota:
EMISSÃO:

Aplique o produto abundantemente. Deixe a madeira absorver o selante durante alguns minutos antes
de remover qualquer excesso com um pano limpo para evitar a formação de uma película brilhante
após a secagem. É possível alisar o selante ainda molhado com papel 180-220, alise de forma
paralela às nervuras.
O rendimento depende da textura e capacidade de absorção do substrato.
A manutenção é feita pelo HEMPEL'S TEAK OIL 67571, o qual é aplicado numa demão fina, seguida
da remoção de excessos através de panos limpos.
Derramamento, resíduos, panos descartados e materiais semelhantes deverão ser colocados
num contentor à prova de fogo devido ao risco de auto-ignição.
HEMPEL'S TEAK OIL 67571
A informação dada nas Informações Técnicas destina-se à utilização comercial.
HEMPEL A/S
6757100000

Esta Informação Técnica anula as previamente emitidas.
Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das Informações Técnicas de produtos, disponíveis em www.hempel.com.
Os dados, especificações, instruções e recomendações apresentadas nesta ficha técnica representam apenas o resultado de testes ou a experiência obtida em condições bem definidas e controladas. A
exactidão, a exaustividade e a adequabilidade dos dados constantes, nas condições reais de utilização dos produtos, são determinadas exclusivamente pelo Comprador e/ou Utilizador.
O fornecimento de produtos e a prestação de assistência técnica são feitos ao abrigo do estabelecido nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, excepto se
diferentemente acordado, por escrito. O Produtor e Vendedor não assume, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência,
excepto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos directos ou indirectos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendado acima, no verso, ou de qualquer outro modo.
Estes dados podem ser alterados sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão desta ficha técnica.
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