
OLI-NATURA jahtu un tīka eļļa - Tehniskā datu lapa

EĻĻA CIETO KOKU SUGU APDAREI ĀRA APSTĀKĻIEM. ŠĪ EĻĻA APDARĪTĀS VIRSMAS AIZSARGĀ PRET UV-
STARU IEDARBĪBU. TIEK PIELIETOTA, LAI EĻĻOTU UN KOPTU JAHTU KLĀJUS, TERASES DĒĻUS UN DĀRZA 
MĒBELES.   

OLI-NATURA jahtu un tīka eļļa - universāla eļļa ārējām virsmām ar ļoti efektīvu un ilgstošu UV aizsardzību pret laika apstākļiem,
kā arī jahtu klāju, terases, koksnes klājumus baseinu malās, tai skaitā ar spiedienu impregnēti skujkoki un dārza mēbeļu un 
eksotisko koku kopšanai. Eļļa piešķir koksnei ūdeni un netīrumiem atgrūdošu virsmu, izceļ dabisko koka krāsu un struktūru.. 
Materiāls ir viegli uzklājams un iekļūst dziļi koksnē. Šī eļļa efektīvi bloķē UV starojumu un aizsargā koksni pret plaisāšanu, 
novecošanu, pelēku iekrāsošanos.

Atbilst normu prasībām:
• DECOPAINT Eiropas Savienība
• DIN 71-3 (bērnu rotaļlietu drošība)
• DIN 53160 (izturība pret sviedriem un siekalām)
• Nesatur formaldehīdu un aromātiskos ogļūdeņražus
• Bez biocīdajām piedevām un konservantiem

Preces numurs: dabīgs (A01397), tīks (A01398)
Iepakojums: 3/1 litri
Ķīm. Sastāvdaļas: Modificētas augu eļļas (linsēklu eļļa), farmaceitiskas kvalitātes izoparafīns, svina nesaturoši žāvētāji, 

vieglas augsnes un minerālu pigmenti, mikronizēts titāna oksīds.
Derīguma termiņš: 24 mēneši. slēgtā rūpnīcas iepakojumā. Transportēšana un uzglabāšana T ne vairāk par + 30 ° C / 

vismaz + 5 ° C.
Marķējums: Marķējums un drošības norādījumi - skatīt drošības datu lapu www.oli-lacke.de.
Patēriņš: 1 - 2 slāņi Atkarībā no pamatnes 40-50 g / m² katram slānim (12 - 25 m² / l) 
Instrumenti: mohēra veltnis, eļļas suka vai kokvilnas lupatas, baltais filcis.

Lietošanas norādījumi:
• Nav ieteicams izmantot materiālu temperatūra zem + 15 ° C un virs + 35 ° C.
• Pirms lietošanas iepakojumu ar materiālu labi samaisīt!
• Nelietot mitrā laikā vai tiešos saules staros!
• Pašaizdegšanās risks! Tūlīt pēc lietošanas eļļotās lupatas vai filčus jānomazgā vai jāuzglabā zem ūdens. 
• Lai izvairītos no dažādiem krāsu toņiem, iepakojumus no dažādām partijām pirms pielietošanas sajauciet.
• Noņemiet no virsmas lieko eļļas daudzumu, lai izvairītos no peļķēm.

Virsmas sagatavošana:
• Virsmai ir jābūt tīrai, sausai bez putekļiem vai taukiem. Ja apdarāmā virsma ir stipri netīra, mēs iesakām iepriekšēju apstrādi ar 
OLI-NATURA tīrīšanas līdzekli ārējām virsmām. Raupjās vietas vai pacēlušās koksnes šķiedras pārslīpēt ar smalku smilšpapīru 
(graudainība P 220).
Uzklāšanas tehnoloģija:
• Pirms lietošanas iepakojumu ar produktu kārtīgi sakratiet. Uzlej eļļu uz apdarāmās virsmas apgabalos (aptuveni 5-10 kv.m. - 
aptuveni 40-80 g / m2) un uzreiz vienmērīgi un plānā kārtā koksnes šķiedru virzienā izlīdzināt pa visu virsmu.
• Pilnai samitrināšanai eļļu atstājiet 20-30 minūtes. Pēc tam manuāli ar balto filci eļļu jāiestrādā/jāiepulē virsmā.
• Apstrādājot īpaši sausu koksni, atkārtojiet eļļas uzklāšanu, kā augstāk aprakstīts.
• Atkarībā no temperatūras un gaisa mitruma, pēc 1-2 stundu žūšanas apdarītā virsma ir sausa. Apdarīto virsmu pilnīga nocietēšana 
2-3 dienu laikā. 

Tīrīšana un kopšana:
Kopšanu un atsvaidzināšanu iesakām veikt divreiz gadā vai arī pēc apstākļiem pielietojot šo pašu jahtu un tīka eļļu. Tīrīšanai mēs 
iesakām izmantot Oli-Natura Holzausereiniger (tīrīšanas līdzeklis ārdarbiem).

Mūsu tehniskie ieteikumi par materiāla lietošanu mutvārdos un rakstveidā ir tikai padomi. Tie ir balstīti uz mūsu pieredzi un 
pašreizējām zināšanām par praktisko izmantošanu. Šie ieteikumi tomēr neatbrīvo lietotāju no pienākuma pārbaudīt produkta 
piemērotību paredzētajam mērķim. Visi iepriekš publicētie tehniskie dati zaudē savu spēku. 
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