
Tehniline informatsioon

Terrassolja
Suurepäraselt imenduv puiduõli

Tootekirjeldus

Äärmiselt hästi imenduv veepõhine puiduõli, mille sideaineks on alküüdemulsioon. Ennetab puidu
kuivamist ja pragunemist.

Immutatud puitKasutusala

■ Veepõhine
■ Ennetab kuivamist

Omadused

alküüdemulsioonSideaine

1 L, 3 L, 10 LPakendi maht

LäbipaistevVärvitoonid

JäätumisvabaSäilitamine

Töötlemine

Peamiselt immutatud puidu välispinnad.Sobivad aluspinnad

Enne värvimist peavad pinnad olema kuivad ja siledad, pinnad tuleb puhastada mustusest ja rasvast.
Uusi, töötlemata pindu tuleks õrnalt lihvida. Halliks tõmbunud puit tuleks lihvida värske puidukihini.

Immutatud ja juba töödeldud puitu tuleks värvida kaks korda. Õli kantakse peale õhukeste kihtidena.
Õli on purgis piimjas, kuid on pärast kuivamist läbipaistev.

Pindu, mida on varem õlitatud, tuleks puhastada vahendiga Capaclean Fasadtvätt või Capaclean
Terrasstvätt.

Aluspinna ettevalmistamine

Vältige tööd lõõskava päikese käes või äärmiselt niisketes tingimustes.

Kantakse peale rulli või pintsliga.Pealekandmise meetod

VesiVedeldamine

10 m2/liiter Kulu

Kulu arvutatakse välja siledatel ja vettimata alusmaterjalidel ning see võib pealekandmise viisist
sõltuvalt erineda. Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Minimaalne temperatuur töötlemise ajal: +10 °CTöötlemistingimused

Pindkuiv    2 tundi
Ülekaetav  12 tundi
Täiesti kuiv umbes kolme päeva möödudes.

Kuivamine/kuivamisaeg
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Madal temperatuur ja suur õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Töövahendid puhastada veega.Tööriistade puhastamine

Tähelepanu

(kat A/d): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 130 g/l LOÜ-dELi piirväärtus selle toote lenduvate
orgaaniliste ühendite (LOÜ)

sisalduse puhul
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