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OIL-LINKER 
TRDILEC ZA TOVER OLJA   
 
Trdilec Oil –Linker ne vsebuje topil in se lahko dodaja v vsa naravna olja Tover, ki so 
primerna za notranjo uporabo (L’Olio – Fastoil – L’Olio Antico – Crema d’Olio- L’Olio 
100%). S tem se olju izboljšajo kemijsko fizikalne lastnosti . 
Uporaba 2-komponentnega sistema olja se priporoča zlasti tam, kjer je večja potreba po 
dobri odpornosti na obrabo, proti tekočinskim madežem in tam, kjer je potrebno pogosto 
vzdrževanje.  Z dodatkom trdilca Oil-Linker se olju skrajša čas sušenja.  
Pri tem se ne spremeni izgled oziroma barva kot tudi ne stopnja leska oljene površine. 

      

 Tehnični podatki 

Kemično-fizikalne lastnosti (20ºC – 60% R.V.) 

Izgled 
Brezbarvna  
tekočina 

 Gostota 1,150 kg/L
 

Viskoznost (FORD 4)  16 sekund    
  

Razmerja uporabe in časi  (20°C – 60% R.V.) 

Mešalno razmerje 
Olje : Oil Linker 
 

10 :1  Odprti čas  do 8 ur 

 

 
Tehnične lastnosti (20°C – 60% R.V.) 

Končno sušenje 7 dni  Temperatura ob nanosu  > + 10°C 
 

 
Shranjevanje in oznake 

Shranjevanje  v zaprti originalni 

embalaži pri sobni temperaturi 
12 mesecev  Oznake nevarnosti Brez 

   Vsebnost VOC Brez topil 

 

 

Čiščenje orodja  Takoj po uporabi z  DILUENTE RMD/91 ali Green Cleaner. 

 

 
Embalaža 100 ml 250 ml   

Način nanosa 

Priprava mešanice.  
 
Trdilec Oil-Linker vlijte v olje v pravem razmerju (10 %) in dobro premešajte. 
Olje nanesite po ustaljenem postopku. Mešanica je uporabna do 8 h. 
 

Opombe 
 

 Dodatek trdilca Oil-Linker ne vpliva na nanašanje olja. 
 Oil-Linker  izboljša lastnosti olja v smislu boljše odpornosti proti obrabi in madežem. 

Kljub temu se priporoča običajno vzdrževanje primerno za oljene talne obloge.  
 Prvo vzdrževanje je mogoče po 7 dneh. 

 Trdilec Oil-Linker NI primeren za zunanjo uporabo, npr.Oil4sun in olja za 
vzdrževanje. 
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Varnostni napotki 

PROIZVOD JE NAMENJEN SAMO ZA PROFESIONALNO 

UPORABO. Strogo upoštevajte navedbe na etiketah in pred uporabo 

preglejte varnostne liste.  

OPOMBA:  KRPE IN SPUŽVE, PREPOJENE S OLJEM SE LAHKO 
SAMOVŽGEJO. DOBRO JIH NAMOČITE V VODI TER PUSTITE, DA SE 
POSUŠIJO. NATO  JIH ODVRŽITE V SKLADU Z VELJAVNO 
ZAKONODAJO. 

Odlaganje odpadkov 

Neporabljen proizvod in prazno embalažo je potrebno odlagati v 

skladu z veljavno  zakonodajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OPOZORILO:  Vse informacije, navedene v tem tehničnem listu, so informativne narave in nas ne zavezujejo k odgovornosti.  
Prosimo, da pri uporabi naših izdelkov upoštevate pogoje okolja ter materiale za obdelavo.  
REV-2 09-07-2019.  Ta tehnični list nadomešča predhodno verzijo.  
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