
Technische informatie

Proterra CURA-OIL GE 11066

>Productbeschrijving
Pure, oplosmiddelvrije en gebruiksklare plantenolie. Bevat geen droogstoffen. Voor het diep impregneren en
opfrissen van geoliede oppervlakken met open poriën. Een vet uitslaande onderhoudsolie die eenmalig dun
wordt aangebracht op reeds geoliede oppervlakken met geringe belasting.

>Toepassingsgebieden
Geoliede meubelstukken of andere decoratieve houten oppervlakken met geringe belasting. Vanwege de
vet uitslaande eigenschap ongeschikt voor oppervlakken die vaak in contact komen met textiel (binnenkant
kledingkast, enz.).

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Voor de initiële behandeling van hout: droog hout naar behoren

schuren en stofvrij maken. Of als verzorgingsolie voor reeds geoliede
oppervlakken: het te behandelen oppervlak schoon en droog maken.

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

240 - 320

Opmerkingen schuurgang De hout-schuurgang moet worden afgestemd op de gewenste
opbrenghoeveelheid; hoe kleiner de opbrenghoeveelheid, hoe fijner
de schuurgang (tot korrel 240 bij het inpolieren). Randen en oppervlak
gelijkmatig schuren. De kwaliteit van de schuurgang is doorslaggevend
voor het eindresultaat!

>Eindbehandeling

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 10 - 30 °C

Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

Droging 2 h / 20 °C

Stapelbaar na Direct na gelijkmatige verdeling van de olie en het afnemen van
overvloedig materiaal van het oppervlak.

Doorharding 1 d / 20 °C

>Applicatie
Applicatie
Handmatige verwerking
Gaasbal/doek
Spuiten
Verdrijven met doek

>Aanwijzingen voor verwerking
Met een fijn schuurvlies inschuren, kort laten inwerken en het overtollige product met een katoenen doek ver-
wijderen. Doordrenkte katoenen doeken kunnen na gebruik op 60 °C worden gewassen met normale huishoude-
lijke reinigingsmiddelen.
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>Technische gegevens
Aandeel hernieuwbare grondstoffen
%

99.9

Uitlooptijd (+/- 15 %) 20 s / keine Angabe
Uiterlijk kleurloos
Dichtheid serie kg/l 0.922
Verbruik per laag 92 - 184 m²/l

Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiewijze. De gegevens
hebben betrekking op één liter van het verwerkbare product, zo nodig in-
clusief verharder en verdunner.

Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 100 - 100
VOC EU % 0 %
VOC FR C
Verwerkingstemperatuur tijd 10 - 30 °C
Opslagtemperatuur 10 - 30 °C
Houdbaarheid weken 52
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 2
Hoeveelheid per laag (min.) 5 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 10 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 20 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
GE 11066 - 1 l, 3 l, 15 l, 25 l

>Verdunners
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
OV 1200 Verdunner 1 l, 5 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
Door de hydraterende eigenschap van de olie kunnen vlekken ontstaan bij contact met textiel. Het materiaal is
slechts in beperkte mate waterbestendig. Voor het lakken van de binnenkant van kasten adviseren wij vanwege
de lagere intrinsieke geur Proterra RESIT GS 17102.

>Procesvoorbeeld
De GE 11066 wordt op het op te frissen, reeds geoliede meubeloppervlak ingeschuurd met een licht gedrenkt
fijn schuurvlies. Na een korte inwerktijd het overtollige product met een katoenen doek afnemen totdat het op-
pervlak er gelijkmatig geolied uitziet.

>Algemene aanwijzingen
Om het karakter van het geoliede oppervlak te behouden, is regelmatig olien vereist.
De test moet worden uitgevoerd in realistische omstandigheden!

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

Veiligheid van speelgoed DIN EN 71-3
(2014-12)

OSTTHÜRIN-
GESCHE MA-
TERIALPRÜ-

Testbericht 2.5/057/2014
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>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

FUNGSGESEL-
LSCHAFT

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden ge-
ven geen specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook
uw accountmanager aanspreken. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch
onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaar-
den. Er wordt een veiligheidsblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.
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