
Apdares eļļa mitrām telpām

Apdares eļļa  mitrām telpām  ir  100% dabīgs  līdzeklis,  kas  ir  izgatavots  uz tungas koka eļļas bāzes.
Nesatur  šķīdinātājus.  Eļļa  iesūcas  koksnē,  veidojot  gaisu  caurlaidīgu  slāni,  kas  aizsargā  koksni  pret
mitrumu un netīrumiem. Padara koksni blīvāku, izceļot tās skaisto struktūru un zarojuma vietas. Apdares
eļļa  ir  piemērota  visu  veidu  sienu  un  griestu  apstrādei  iekštelpās  ar  paaugstinātu  mitruma  līmeni,
piemēram, pirts telpas (griesti un sienas). Apdares eļļa nesatur ķīmiskus piejaukumus un tādēļ ir īpaši
piemērota arī bērnistabu un guļamistabu koka sienu apstrādei. 
 Eļļu var izmantot gan gaišo koku, gan cēlkoku sugu koksnes apstrādei.
 Eļļas patēriņš ēvelētai koka virsmai ir 8-10 m2/l. 

Izmantošanas vietas 
· pirts lāvas telpu griesti un sienas 
· mazgāšanās telpu griesti un sienas
· iekštelpu koka virsmas 
· termiski apstrādāta koksne

 

Virsmas sagatavošana: Attīrīt  iepriekš  apstrādātas  virsmas  no  lakas,  krāsas  un  citiem  notīrāmiem
apdares līdzekļiem. Tad noslīpēt notīrīto virsmu ar smilšpapīru un attīrīt to no slīpēšanas putekļiem.
Lietošanas  instrukcija:  Nešķaidīt.  Pirms  lietošanas  rūpīgi  samaisīt.  Uzklāt  līdzekli  plānā  kārtā,
izmantojot otu vai drānu. Ļaut eļļai iesūkties apmēram 30 minūtes un tad noslaucīt lieko eļļas daudzumu,
kas nav iesūcies koksnē. Noslīpēt koka virsmu ar smilšpapīru un vēlreiz uzklāt eļļu. Atkarībā no koka
virsmas kvalitātes un izmantošanas veida,  koksne jāapstrādā 1-3 reizes.  Īpaši  rūpīgi  jāapstrādā  galu
virsmas. Apdares eļļu var tonēt, pievienojot tai krāsu pigmentus.  Eļļa nav piemērota lakotu vai krāsotu
virsmu apdarei. Eļļu nav ieteicams lietot citiem mērķiem, kā arī citādi, nekā norādīts lietošanas instrukcijā.

Žūšanas laiks: Plānā kārtā uzklāta eļļa žūst 1-2 diennaktis, atkarībā no apstrādātā materiāla (20ºC).

Blīvums: 0,94 kg/L 

Sastāvs: linsēklu eļļa, tunga koka eļļa

Darba piederumu tīrīšana: terpentīns

Brīdinājums:  produkts var mainīt apstrādājamās koksnes krāsu. Apstrādājot koksnes virsmu ar šo 
produktu, instrukcijā norādītajā laikā noteikti jānotīra liekais neuzsūktās eļļas daudzums.

Uzglabāšana: var uzglabāt arī aukstā noliktavā.

UZMANĪBU! 
Izvairīšanās no vides piesārņojuma:  Saskarē ar produktu bijušās drānas, koka atgriezumi un citi 
viegli uzliesmojoši, poraini materiāli var pašaizdegties, tādēļ līdz iznīcināšanas brīdim tie 
jāuzglabā samitrinātā veidā, noslēgtā skārda traukā vai tūlīt jāsadedzina. Tukšu un sausu 
tirdzniecības iepakojumu var utilizēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem.

  
Daudzums: 1 l, 5 l, 10 l


