
Darvas eļļa gaišā

Produkta apraksts:
Darvas eļļa satur linsēklu eļļu, priedes darvu un terpentīnu. Darvas eļļa iesūcas koksnē, samazinot
mitruma, trupes un sēnītes ietekmi, piešķir koksnei skaistu, caurspīdīgu un ūdens izturīgu virsmu.
Patēriņš būvkokiem 3 – 5 m2 /l,  gludai koksnes virsmai 5 – 10 m2 /l.

Produkta pielietojums:
Pārsvarā āra apdarei - guļbaļķu būves, dārza mēbeles, terases, dārza mājas, impregnēta un termiski
apstrādāta koksne.

Virsmas sagatavošana:
Apstrādājamai koksnes virsmai jābūt sausai, maksimālais koksnes mitrums - 15%, gaisa mitrums -
80%. Vecas koka virsmas attīrīt no lakas, krāsas un citām vielām. 

Uzklāšana:
Atšķaidīšana nav nepieciešama. Pirms lietošanas un lietošanas laikā kārtīgi samaisīt. Darvas eļļu
uzklāj plānā kārtā ar otu vai audumu un ļauj eļļai uzsūkties ~1 stundu. Neiesūkušos daudzumu
notīra.  Ļauj  eļļai  nožūt  un tad noklāj  atkārtoti.  Uzklājamo kārtu  daudzums ir  1-4 atkarībā  no
koksnes virsmas kvalitātes un lietošanas nolūka. Koksnes virsmas galiem eļļu uzklāt īpaši rūpīgi.
Žūšanas  laiku  var  samazināt  lietojot  žāvētāju.  Darvas  eļļu  var  tonēt  ar  krāsu  pigmentiem.
Atjaunojoša eļļas uzklāšana nepieciešama pēc gada, ja ir nepieciešams. Darvas eļļa nav piemērota
lakotām vai krāsotām virsmām. Lietošana citiem mērķiem nav rekomendējama.

Žūšana: Uzklāta plānā kārtā 1-7 dienas, atkarībā no laika apstākļiem un apstrādājamā materiāla.
Fizikālās īpašības: blīvums 0,85 kg/l; brūns, eļļains šķidrums; aizdegšanās – 255ºC
Tīrīšanas šķidrums darbarīkiem: darbarīkiem – terpentīns; rokām – ziepes un ūdens.

Drošība:
Kokmateriālu atlikumi un audums, kas bijis saskarē ar produktu var pašaizdegties, tamdēļ - pirms
izmešanas  tie  jāsamitrina  aizvērtā  traukā  ar  ūdeni  vai  nekavējoties  jāsadedzina.  Nepieļaut  un
novērst  noplūdes iespējas kanalizācijā,  augsnē un ūdeņos.  Savākt  ar  nedegošām, absorbējošām
vielām (piemēram, smiltis, zeme). Savākt atbilstošos konteineros atbilstoši vietējām instrukcijām.
Tukšā  un  izžuvusī  tara  jānogādā  atkritumos.  Šķidruma  atliekas  jānogādā  bīstamo  atkritumu
savākšanas vietās.

Aizsardzība: kairinoša acīm un ādai, var izraisīt alerģiju, strādājot lietot gumijas cimdus un 
brilles. Telpai jābūt labi vēdināmai. Ja iekļuvis acīs, mazgāt ar lielu daudzumu ūdens vismaz 
15min.
Glabāšana: var glabāt neapkurināmās telpās.
Sastāvs: Linsēklu eļļa, terpentīns, priedes darva 10%.

Iepakojums: 1L; 5L; 10L; 20L.

Izplatītājs: Ražotājs:  Amello Grupp OÜ, Tallinn Estonia.
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