GartenGarten- Holzöl
Keskkonnasõbralik, veega vedeldatav
puiduhooldusõli sise- ja välistöödeks.

Toode ülevaatlikult
Pakendi suurus

Läikeaste

0,75; 2,5 l

Siidjasmatt.

Kasutusala

Tööriistad / temperatuur

Veega vedeldatav, puiduvärvust elavdav hooldusõli sise- ja
välistöödeks.

Puiduõli korralikult läbi segada. Kanda pintsliga küllastumiseni
pinnale. Mitte kasutada temperatuuril alla 5 °C (ümbritsev õhk ja
aluspind). Tööriistad puhastada pärast kasutamist veega.

Omadused

Kuivamisaeg

- õhukesekihiline, difusioonivõimeline
- vett tõrjuv
- niiskust reguleeriv
- värvi elavdav
- kõndimiskindel, akrülaadiga tugevdatud
- kaitseb UV-kiirguse eest
- keskkonnasõbralik, veega vedeldatav
- sise- ja välistöödeks

Pealispind on + 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures 1 - 2
tunni järel kuiv. Ca 12 tunni järel ülevärvitav. Madalam
temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Sobivad aluspinnad

Materjalikulu

Puitvooder, aiad, lehtlad, samuti mööbel ja lastemänguasjad,
ideaalne terrassiparketile.

Ca 15 m2 /l (ca 65 ml/m2) siledal aluspinnal. Karedatel pindadel
vastavalt rohkem. Täpne materjalikulu selgitada välja
proovikatmise teel.

Värvitoonid / Toonimine

Viimistluse ülesehitus / Vedeldamine

Hele, keskmine, tume.

Alpina Garten-Holzöl kanda pinnale pintsliga vedeldamata kujul
küllastumiseni. Ca 15 minuti järel pühkida üleliigne materjal
lapiga ära. Laudade, palkide jne otsaküljele ja lõikeservadele
kanda toodet eriti rohkelt. Vajadusel katta ca 12 h järel teist
korda.
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GartenGarten- Holzöl
Sobivad aluspinnad ja nende ettevalmistamine
Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kandev ja ilma
nakkumist takistavate aineteta. Välitingimustes asuva puidu
katmisel ei tohi puiduniiskus lehtpuidul ületada 12% ja
okaspuidul 15%.
Uued puitdetailid
Karedad puitpealispinnad lihvida kiu suunas, puhastada
põhjalikult, puidueritised, nagu nt vaik ja vaigupesad,
eemaldada. Vaigune puit pesta enne katmist põhjalikult nitrouniversaalvedeldajaga.
Vana, töötlemata puit
Halliks tõmbunud, ilmastiku mõjudega puitpealispinnad lihvida
kuni kahjustamata, kandva puiduni, põhjalikult puhastada.

Värvitud puit
Varasemad kihid nagu emailvärvid ja paksukihilised lasuurvärvid
kuni imava puitpealispinnani eemaldada. Kinniolevad
õhukesekihilised lasuurvärvid, vanad puiduõlikatted lihvida,
puhastada ja testida sobivust tootega Alpina Garten-Holzöl.

Täiendav teave
Koostis

Jäätmekäitlus

Looduslikud õlid, akrülaat-dispersioon, pigmendid, vesi,
glükoolid/glükooleetrid, lisandid, konservandid. ELi piirväärtus antud
toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (kat. A/f):
150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Käesolev toode sisaldab max 5 g/l
LOÜ-d.

Kuivanud tootejäägid ja tühjad anumad utiliseerida olmeprügina.

Tähelepanu!

Tehniline teave nr A-L340D seisuga: oktoober 2008

Vahendi kasutamisel ja pärast seda hoolitseda hea ventilatsiooni
eest. Pihustamisel pihustusudu mitte sisse hingata. Hoida lastele
kättesaamatult. Vältida toote sattumist nahale ja silma. Silma või
nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Vältida toote
sattumist kanalisatsiooni/veekogusse või pinnasesse. Täpsemaid
andmeid vaata ohutuskaardilt.

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie
kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste
rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie
materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse
objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev
trükis kehtetuks.

Hoiustamine
Hoida jahedas, kuivas, külmumise ja otsese päikesekiirguse eest
kaitstult. Originaalanumas säilitatav vähemalt kaks aastat.
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