
“SOLVEOIL LASUR”
NATURAALNE ÕLI 
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Pinna
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Õlimine

Sideaine

Kuivjääk, %

Kihti kogus

Töövahendite puhastamine

LOÜ sisaldus

Ohutusnõuded

1 - 3

Toode vastab EL direktiividele ЕС 88/379/ЕЕС ja 2004/42/ЕС. Alaliik А/i, maksimaalne LOÜ sisaldus 500 g/L (2010 a.) Toote maksimaalne 
LOÜ sisaldus 390 g/L.

1 L; 2.5 L; 5 L; 10  / värvitu, pähkel, tamm, palisander

Töövahendid puhastada White Spirit'ga või tärpentiniga 

VEKKER OÜ   Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia  Tel.: +372 6 102 337  Fax: +372 6 102 737 info@vekker.ee

“SOLVEOIL LASUR” 
NATURAALNE ÕLI-LASUR VÄLIS- JA SISETÖÖDEKS

Hästi imenduv ja kiiresti kuivav kõrge kvaliteediga vähese lõhnaga õli, mis on valmistatud naturaalõlide baasil 
ning mõeldud puitpindade (aiamööbel,puidumajad jne.) töötlemiseks välistingimustes tagamaks kõrget 
kulumis-ja niiskuskindlust. Puidust pinnale moodustub naturaalne kiht,millel on head difusiooni-ja värskendavad 
omadused. Sisaldab lisaaine mädanemise ja sinavuse vastu.

Töödeldav pind peab olema kuiv, puhas ja puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv temperatuur +10...+22 
0C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest,rasvast ja tolmust. 
Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit “Solveoil Wash Clean” või “Solveoil HolzEntgrauer 
Gel”. Uue või puhastatud puitpinna kruntimiseks kasutada “Solveoil Impra” või “Solveoil Protektor”.

Enne kasutamist segada. Kanda õli pintsli või käsnaga pinnale 1...3 kihti ühtlaste kihtidena servast servani piki 
puidukiudu. Jälgida et ei jääks töötlemata kohti. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Liigne õli eemaldada pinnalt 
lapiga. Enne järgmise kihi pealekandmist on vajalik eelnava kihi imbumine puitu, üleliigne õli pinnalt ära pühkida. 
Terrassilaud on soovitav enne paigaldamist töödelda ka alumiselt küljelt. Pindasid, mida mõjutavad ilmastikuolud 
aastaringselt on soovitatav töödelda iga aasta. Õli kõveneb lõplikult 8-14 päeva möödudes. Selle aja jooksul ei ole 
soovitatav pindu pesta.

naturaalne vaik, lina-, kastoor-ja tungaõli

44 - 50

Viskoossus, В3 4 ,sek.

Tihedus, kg/L

27 - 32 

0,90 - 0,95

Kulu, m2/L  14 - 20

Kuivamisaeg, tundi 8 - 24

Pakend / Värvus

Sisaldab:Süsivesinikud C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatseid ja 2-butanoonoksiimi. Tuleohtlik vedelik ja aur.Võib
põhjustada allergilise nahareaktsiooni. Võib põhjustada unisust   või peapööritust.  Allaneelamisel   või hingamisteedesse sattumisel võib
olla olla   surmav. Kahjulik veeorganismidele,  pikaajalise toimega.   Hoida lastele kättesaamatus kohas. 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.

     Ettevaatust

• sisaldab lina-,tunga- ja kastoorõli
• imendub sügavale puidu sisse
• kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest
• vähendab puidu lõhenemist
• vähese lõhnaga 




