“SOLVEOIL AQUALIN”
VESILAHUSTUV NATURAALNE PÕRANDA-JA PARKETTÕLI VAHAGA

•
•
•
•
•

sisaldab linaseemne- ja tungaõli
sisaldab karnaubavaha
hea kulumiskindlus
vesilahustuva õli baasil
imbub hästi puitu

“SOLVEOIL AQUALIN”
POOLMATT VESILAHUSTUV PÕRANDA-JA PARKETTÕLI VAHAGA

Kasutusvaldkond/
Omadused

Nõrga aroomiga hästi imenduv ja kiiresti kuivav poolmatt vesilahustuv õli, mis on valmistatud naturaalõlide baasil soobib
parkett-ja puitpõrandatele,
treppidele,
mööblile
ja
mineraalpindadele.
Õli
mõjub
soodsalt
töödeldava
pinna loomulikule struktuurile ja värvile, küllastab ja tasandab ebaühtlaselt imenduvaid pindu. Ainult sisetöödeks!
Sisaldab vahad ja vett tõrjuvad abiained.

Pinna
ettevalmistamine

Töödeldav pind peab olema kuiv, puhas ja puidu niiskus ei tohi ületada 20% Sobiv temperatuur +10...+220 C,
lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Varasemalt lakitud pinnad tuleb täielikult puhastada vanast lakist, õlist, vahast,
silikoonist, tolmust.
Enne kasutamist segada, samuti segada aeg ajalt töötamise käigus. Kandke õli pinnale ühtlase õhukese kihina spaati,
pintsli, rulli, pihusti ( 1,5 -1,7 mm,surve 2,5 -3 bar) või aplikaatori abil. Seejärel eemaldage liigne, imendumata õli ning
hõõruge pind üle pruuni poleerkettaga (150 pööret minutis), kasutades selleks kahe kiirusega poleerimismasinat.
Vajadusel lisage veel õli. Õliga täitanud ja ühevärviliseks muutunud puitpind poleerige 5 -10 minuti möödudes punase
poleerimiskettaga. Aluspinda mitteimendunud liigne üli eemaldage käsitsi lapiga või siledapinnalise lapiga kaetud
poleerimisketta abil. Imendumata jäänud kuivanud õli jätab põrandapinnale kleepuvad ja läikivad laigud. 12-18 tundi
möödudes poleerige pinda kuivat punase poleerimiskettaga.

Õlimine

naturaalne vaik, lina-ja tungaõli

Sideaine
Kuivjääk, %

26 - 28

Viskoossus, В3-4 ,sek.

25 - 30

Tihedus, kg/L

1,00 - 1,03

Kulu, m2/L

12 - 15

Kihti kogus

2-3

Kuivamisaeg, tundi
Töövahendite puhastamine

LOÜ sisaldus
Pakend
Ohutusnõuded

6 - 12
Töövahendid puhastada vee ja seebiga
Toode vastab EL direktiividele ЕС 88/379/ЕЕС ja 2004/42/ЕС. Alaliik А/i, maksimaalne LOÜ sisaldus 140 g/L (2010 a.) Toote maksimaalne
LOÜ sisaldus 5 g/L.

1L
Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr. 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava
meetmena on soovitavav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend
või etikett. Vältida auru
sissehingamist.
Kanda kaitsekindaid.
Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas
kohas. Hoida eemal sädemetest/leekidest. Mitte suitsetada.
Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta
rohke vee ja seebiga. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Mitte
kutsuda esile oksendamist.
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse
ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
Õliga määrdunud tekstiilmaterjalid ja õli lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed tuleb enne hävitamist
säilitada
vettekastetuna eraldi nüus, kuivatada õues või koheselt põletada.
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