
Dārza mēbeļu eļļa  

Dārza mēbeļu eļļa satur linsēklu eļļu, tunga eļļu un terpentīnu. Dārza mēbeļu eļļa iesūcas koksnē, kur 
izveido  ūdensizturīgu aizsargslāni, kas pasargā koksnes virsmu no dilšanas un mitruma. Eļļa sablīvē 
koksni un izceļ koksnes tekstūru - koka serdi un zaru vietas. Dārza mēbeļu apdares eļļa satur UV filtru, 
kas aizsargā gan cēlkoku virsmu (tīkkoks, ozols, dižskābārdis un sarkankoks), gan arī gaišo koku virsmu 
(priede, egle) āra apstākļos. Dārza mēbeļu eļļas patēriņš ēvelētām koka virsmām ir 5 -10 m2/l. 

Produkta pielietojums 
 dārza mēbeles
 durvis un logi

Iepriekšēja apstrāde: Apstrādājamajam materiālam noteikti ir jābūt sausam,  maksimālais pieļaujamais
koksnes  mitrums  15% un  relatīvais  gaisa  mitrums  zem  80%.  Iepriekš  apstrādātas  virsmas  vispirms
jāattīra  no lakas,  krāsas un citām attīrāmām vielām. Visas virsmas noslīpēt  ar smilšpapīru  un notīrīt
radušos putekļus. 
Lai pasargātu koksni no pelējuma un puves, to ieteicams iepriekš apstrādāt ar koksnes aizsardzības
līdzekli "Booraks".

Lietošanas instrukcija:   Neatšķaidīt. Pirms lietošanas un lietošanas laikā kārtīgi  samaisīt.  Uzklāt  uz
apstrādājamā materiāla plānās kārtās ar otas vai auduma drāniņas palīdzību, ļaut iesūkties. Atstāt eļļu
iesūkties apmēram uz 30 minūtēm. Lieko eļļu, kas neuzsūcas,  notīrīt. Koka virsmas pirms nākošās eļļas
kārtas  viegli  noslīpēt.  Apstrādes  reižu  skaits  2  -  4,  atkarībā  no  koksnes  virsmas  kvalitātes  un
izmantošanas mērķa. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka galu virsmas. Ja nepieciešams, tad jauna apstrāde
tiek veikta pēc gada. Dārza mēbeļu eļļa nav piemērota lakotām vai krāsotām virsmām.  Lietošana citiem
mērķiem un pretrunā ar sniegtajiem norādījumiem, nav ieteicama. 

Žūšanas laiks: Plānā kārtā uzklāts 1 - 3 diennaktis, atkarībā no bāzes materiāla un laika apstākļiem. 
Blīvums: 0,90 kg/L 
Krāsa: caurspīdīga
Uzmanību! : Produkts var mainīt apstrādājamās virsmas krāsas toni.
Darba līdzekļu mazgāšana: terpentīns

UZMANĪBU! 
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 punktu. Šķidros atkritumus nogādā bīstamo atkritumu 
savākšanas punktos vai tamlīdzīgās vietās.

Uzglabāšana: Var uzglabāt vēsā noliktavā. 

Sastāvs:
 karsti apstrādāta lineļļa  
 tungas koka eļļa 
 terpentīns


