
Technický list  

Ciranova®

Popis výrobku:

Technická data:
Obsah sušiny: 100,00%
Viskozita: 40 sec (DIN4)

bez obsahu kobaltu

Příprava:

Použití:

Doba schnutí:

Vydatnost:

Balení:

Výrobce: Následná péče:

Belgie

Informace o výrobku:
Dodavatel v ČR: Minimální trvanlivost je 2 roky od data výroby.

Teplota při skladování: od +5°C do 25°C.

Budějovická 1035 Nesmí zmrznout.
252 42 Jesenice u Prahy
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UVP Decking Oil 2C

Ciranova® UVP Decking Oil 2C je dvousložková olejová nátěrová hmota bez 
obsahu VOC s nano pigmenty k ochraně dřeva. UVP Decking Oil 2C zajišťuje 
vynikající ochranu dřeva v jediném nánosu. 2C technologie poskytuje následnou 
ochranu reakcí se dřevem a tím se zlepšuje konečná ochrana. Díky obsaženému 
UV absorbéru se zlepšuje i ochrana dřeva a odolnost vlastního nátěru proti UV 
záření. Po zaschnutí poskytuje ochranu a odpuzuje vodu v tzv. Perlovém efektu 
(podobně, jako lotosový květ). 

UVP Decking Oil 2C je vhodný pro svislou (dřevěné fasády) i vodorovnou 
(dřevěné terasy) povrchovou úpravu dřeva. 

UVP Decking Oil 2C se nanáší po použití přípravku UVP Color. Představují spolu 
ucelený nedělitelný systém.

Cobalt-Free

Dřevo musí být před nátěrem čisté a suché, předem musí být použita barva UVP 
Color.

Před začátkem práce přípravek velmi dobře promíchejte. Smíchejte olej s 
tužidlem (poměr 10:3). Nanášejte štětcem, válečkem nebo padem, či jiným 
vhodným prostředkem. Po aplikaci oleje se přebytek odstraní padováním, suchým 
štětcem nebo hadrem. Videoinstruktáž viz www.ciranova.be

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro 
odborné zpracovatele. Zpracovatelské 
pokyny, uvedené v technických listech, 
jsou sestavy na základě odpovídajících 
testů a dlouholetých zkušeností. Jsou 
sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. 
Přesto doporučujeme výrobek před 
použitím podle možností předem 
vyzkoušet.

Plocha je suchá po ± 24 hodinách. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na 
množství, teplotě a pohybu vzduchu.

40 – 50 m²/ litr

1 litr + 0,3 l tužidla

Debal Coatings nv Plocha dokončená UVP Decking Oil 2C musí být podle potřeby udržována 
přípravkem Ciranova® Decking Care.Industrieweg 29, 8800 Beveren, Roeselare

FASÁDY & TERASY s.r.o.

Čas zpracování směsi: ± 3 hodiny
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