
 

 

Gama Pozare / Vopsele Organice Fluide pentru Parchet 

Ulei-răşină eco-compatibil pentru tratarea de pardoseli şi produse din lemn în exterior, 
ideal în Green Building. Monocomponent, respectă mediul înconjurător şi sănătatea 
operatorilor.  
 
Slc® Eco Oil-Deck HPX dezvoltă o înaltă şi crescută protecţie rezistenţă la agenţi 
atmosferici pentru pardoseli şi produse din lemn în exterior. 

Aplicabil cu pensula sau ruloul 
 
 

Reologie variabilă antiscurgere pentru a 
facilita aplicarea pe verticală  
 
 

Conform cu Directiva 2004/42/CE 

Atuurile 
Produsului 

Netoxic sau 
nepericulos 

Categoria: Organici Fluizi 
 
 

Clasa: Vopsele Organice Fluide 
pentru Parchet 
 
 

Rating: Eco 2 

GreenBuilding 
Rating 

Domenii de 
aplicaţie 

Utilizare 
Finisare de înaltă protecţie pentru: 
- pardoseli din lemn în exterior în general folosite pentru margini de piscina, deck, terase, 
alei 
- produse din lemn în exterior 
Pardoseli şi produse din lemn exterioare în ambiente de uz civil şi comercial. 
 
A nu se utiliza 
Direct pe pardoseli şi produse în prealabil tratate care nu au fost corespunzător reşlefuite. 

Indicaţii de 
utilizare 

Nicio 
etichetare 
de risc de 

mediu 

Pregătirea suporturilor 
Lemnul trebuie să fie uscat şi să aibă o valoare de umiditate în conformitate cu indicaţiile 
producătorului. 
Şlefuiţi sau şmirgheluiţi lemnul pentru a obţine o suprafaţă netedă, curată şi fără uleiuri, grăsimi, 
ceară, silicon şi vopsele veche sau alte tratamente. Efectuaţi o şlefuire finală cu abrazivi din gama 
Slc® granulaţie 100/120 pentru a obţine un rezultat estetic şi cu granulaţie de 60/80 pentru a 
obţine o suprafata mai aspră cu efect antialunecare. 
Aspirati cu grijă tot praful rezultat din şlefuire şi eliminaţi eventualele reziduuri cu cârpa 
antistatică, Slc® Pulex, apoi procedaţi la aplicarea de Slc® Eco Oil-Deck HPX. 



  

Pregătire 
Produs gata de utilizare. 
Pentru aplicaţii pe verticală: deschideţi ambalajul, nu  amestecaţi Slc® Eco Oil-Deck HPX, 
procedaţi cu aplicarea cu pensula sau bidineaua, prelevând produsul având consistenţă de gel 
direct din ambalaj. 
Pentru aplicaţii pe pardoseală: deschideţi ambalajul, amestecaţi Slc® Eco Oil-Deck HPX 
până la atingerea stării fluide şi procedaţi cu aplicarea cu pensula, bidineaua sau ruloul. 
 

Aplicare 
Aplicaţi Slc® Eco Oil-Deck HPX ca atare respectând capacitatea de ≈ 80 -100 ml/m2. După 
completa uscare, după ≈ 12-24 ore, pentru a elimina urmele de murdărie şi eventualele 
impurităţi, şlefuiţi în mod uniform cu discul din plasă abrazivă Slc® Carbodur SIC 220; 
aspirare cu grijă tot praful rezultat în urma şlefuirii şi eliminaţi eventualele reziduuri cu cârpa 
antistatică Slc® Pulex şi aplicaţi al doilea strat de Slc® Eco Oil-Deck HPX ca atare. 
Pentru aplicaţii pe verticală aplicaţi primul strat de Slc® Eco Oil-Deck HPX şi intre  ≈ 4/6 ore şi 
≈ 12 ore fără să şlefuiţi, aplicaţi al doilea strat. 
 

Aplicaţii deosebite 
În cazul unor lemne compacte şi unde este necesar un finisaj mai degrabă opac sau un efect 
anti-alunecare mai marcat, aplicaţi primul strat de Slc® Eco Oil-Deck HPX diluat până la 50% 
cu Slc® Eco Diluente Oil. 
 
Curăţare 
Curăţaţi reziduurile de Slc® Eco Oil-Deck HPX cu Slc® Eco Diluente Oil înainte de întărire, 
după întărire Slc® Eco Oil-Deck HPX se poate îndepărta numai mecanic. 

Alte indicaţii Utilizaţi recipiente şi unelte curate. 
Fiecare ambalaj o dată deschis trebuie să fie terminat în cel mai scurt timp posibil. 
Pentru a obţine un finisaj omogen aplicaţi grosimi uniforme şi respectaţi cantităţile 
recomandate. 
Aplicaţi în mod uniform produsul pe suprafeţele de tratat evitând să lăsaţi zone descoperite. 
 

Întreţinere: pardoselile de lemn vopsite cu Slc® Eco Oil-Deck HPX trebuie să fie periodic 
curăţate. Pentru curăţare şi întreţinere utilizaţi Slc® Eco Oil-Deck Care. 

Date tehnice 
conform Normei de 
Calitate Kerakoll 

 

Aspect     gel tixotropic ambră 
Ambalare    găleţi 4 l 
Conservare    ≈ 12 luni în ambalajul original 
Avertismente    a se feri de îngheţ, a se feri de soare şi de surse de căldură 
Temperaturi limită de aplicare  de la +5 °C la +30 °C 
Aderenţă praf     ≈ 2 h 
Timp de aşteptare pentru aplicare deasupra  ≈ 12 – 24 h 
Punere în folosinţă    ≈ 36 – 48 h 
Capacitate (2 straturi)    ≈ 80 – 100 ml/m2 pe fiecare strat 
 
Determinarea datelor la +23 °C temperatură, 50% U.R. şi absenţa ventilaţiei. Pot varia în funcţie de condiţiile specifice de 
pe şantier: temperatură, ventilaţie şi absorbţia suportului. 

Indicaţii de 
utilizare 

- Produs pentru uz profesional 
- verificaţi compatibilitatea (coloraţie, conţinut în uleiuri, răşini sau alte substanţe) cu lemne 
necunoscute 
- specii de lemn puternic colorate şi/sau de origine exotică, cu conţinut crescut în uleiuri (Ipe 
Lapacho, Iroko, Moganoidi, etc.) pot întârzia şi/sau inhiba uscarea şi întărirea produsului, deci este 
recomandabil, după pregătirea/şlefuirea lemnului, înainte de a aplica primul strat, treceţi peste 
suprafaţa lemnului o cârpă înmuiată în Slc® Diluente Oil, lăsaţi lemnul să se usuce şi aplicaţi un 
prim strat cu grosime foarte subţire 
- eliminaţi complet toate reziduurile de la tratamentele anterioare pentru a obţine un finisaj 
uniform 
- ţineţi departe de flăcări şi scântei, nu afumaţi 
- în caz de necesitate solicitaţi fişa de siguranţă 
- pentru ceea ce nu este prevăzut, consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - 
globalservice@kerakoll.com 

Avertismente 

 

Prezentele informaţii sunt actualizate în Ianuarie 2010; se precizează că acestea pot face obiectul unor completări şi/sau modificări în timp din partea 
KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, se va putea consulta pagina web www.kerakoll.com. 
KERAKOLL SpA răspunde, drept urmare, pentru valabilitatea, actualitatea şi actualizarea propriilor informaţii numai dacă sunt extrapolate de pe pagina sa 
web. 
Fişa tehnică este redactată în baza celor mai bune cunoştinţe le noastre tehnice şi aplicative. Neputând totuşi interveni direct asupra condiţiilor de pe şantiere 
şi asupra execuţiei lucrărilor, acestea reprezintă instrucţiuni cu caracter general care nu obligă în nici un fel firma noastră. Se recomandă drept urmare o 
probă prealabilă în scopul verificării conformităţii produsului pentru utilizarea prevăzută. 


