
Apdares eļļa 
Koksnes apstrādes līdzeklis

Apdares eļļa satur linsēklu eļļu un apelsīnu terpentīnu. Apdares eļļa iesūcas koksnē, aizsargājot to no 
mitruma, netīrumiem un veidojot ūdens necaurlaidīgu, elpojošu  slāni. Apdares eļļa sablīvē koksni un izceļ
koksnes tekstūru - koka serdi un zaru vietas. Apdares eļļa  ir piemērota iekštelpu apdares darbiem, kā arī 
cēlkoka virsmu (piemēram, tīkkoka, ozola, dižskābārža un sarkankoka) apstrādei ārpus telpām. Patēriņš 
gludai koka virsmai ir 5-10 m2/l. 

Produkta pielietojums 
 telpu apdares koka virsmas
 guļbūvju iekšējās virsmas 
 koka durvis un logi telpās
 impregnēts koks 
 termiski apstrādāts koks
 cēlkoka apdares virsmas ārpus telpām 

Virsmas sagatavošana: Apstrādājamai koksnes virsmai jābūt sausai, maksimālais koksnes mitrums -
15%, apkārtējās vides gaisa mitrums zem 80%. Vecas koksnes virsmas nepieciešams attīrīt no lakas,
krāsas un citām vielām. Pārējo virsmu notīriet slīpējot ar smilšpapīru, kā arī attīriet slīpēšanas rezultātā
radušos putekļus.  

Lietošanas instrukcija:
Neatšķaidīt.  Pirms  lietošanas  kārtīgi  samaisīt.  Uzklājiet  materiālu  plānā  kārtā  ar  otiņas  vai  lupatiņas
palīdzību, ļaujiet tam iesūkties. Lieko eļļas kārtu, kas neiesūcas, ir jānotīra ne vēlāk kā 1 stundas laikā. 
Koka virsmas tiek noslīpētas un pēc tam apstrādātas vēlreiz. Apstrādes kārtu skaits ir  2-4, atkarībā no
koka virsmas kvalitātes un izmantošanas mērķa. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka virsmas galus. 
Apdares  eļļu  var  tonēt  ar  dabīgiem  krāsu  pigmentiem.  Atkārtotu  apstrādi  veic  pēc  gada,  ja  tas  ir
nepieciešams.  Eļļa  nav  piemērota  lakotām un  krāsotām virsmām.  Lietošana  citiem  mērķiem,  kā  arī
pretējo dotajiem norādījumiem,  nav ieteicama.

Žūšanas laiks: Uzklāta plānā kārtā 1-5 diennaktis, atkarībā no koksnes virsmas un laika apstākļiem. 
Blīvums: 0,90 kg/L 
Krāsa: caurspīdīga
Darba līdzekļu tīrīšana: terpentīns

UZMANĪBU! 
Vides riska novēršana: Lupatiņas, skaidas un citi  uzliesmojoši,  poraini materiāli, kas ir saskārušies ar
produktu,  var  aizdegties  paši  no  sevis.  Tādēļ  pirms  to  iznīcināšanas,  tos  nepieciešams  uzglabāt
samitrinātus ar ūdeni slēgtā metāla tvertnē vai nekavējoties sadedzināt.  Produkts nedrīkst nokļūt augsnē,
kanalizācijā vai ūdens tvertnē. Noplūdušais šķidrums tiek savākts ar  smilšu vai tamlīdzīgu ugunsdrošu un
absorbējošu materiālu palīdzību. Tukšus un sausus tirdzniecības iepakojumus var nogādāt iepakojuma
savākšanas punktos,  ja  šāda iespēja  nepastāv,  tad vispārējo  atkritumu savākšanas punktos.  Šķidros
atkritumus jānogādā bīstamo atkritumu savākšanas punktos vai tamlīdzīgās vietās. 

Sastāvs: lineļļa, apelsīnu terpentīns 

Uzglabāšana: var uzglabāt aukstā noliktavā

Iepakojums: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Ražotājs: Amello Grupp OÜ, Mustamäe tee 16,  10617, Tallina, Igaunija, tālr.  +372 6 720 471


