
Eļļas vasks                                        

Produkta apraksts: 
Izgatavots uz linsēklu eļļas bāzes. Pievienots palmu vasks, kurš piedod virsmai zīdainu
spīdumu. Eļļa izceļ koksnes tekstūru un aizsargā to pret netīrumiem un mitrumu, veido
ūdensnoturīgu  slāni.  Šis  produkts  ir  piemērots  vecu  un  jaunu  koka  grīdu  un  kāpņu
apdarei un saglabā koka dabisko krāsu. Var pielitot gan mīkstajām gan cietajām  koku
sugām. Labākai noturībai kā grunti  var lietot  Amello grīdas eļļu. Vasks nav paredzēts
pielietošnai saunās, virtuves grīdām, darba virsmām.

Produkta pielietojums: pielietojama koka grīdām un kāpnēm, mēbelēm un iekšdurvīm. 
Pielietojama iekštelpās.

Virsmas sagatavošana:
Apstrādājamai koksnes virsmai jābūt tīrai, sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 15%.

Uzklāšanas:
Pirms lietošanas labi sakratīt. Patēriņš 12-15m2/L. Uzklāt uz virsmas ar otu vai audumu
un ļaut vaskam uzsūkties ~ 30 minūtes. Notīrīt lieko, neuzsūkušos vasku. Ļaut vaskam
nožūt 12-15 stundas. Koksnes virsmu uzpulēt pirms nākamās kārtas. Klāt  1-3 kārtas,
atkarībā no koksnes virsmas kvalitātes un lietošanas nolūka. Lai iegūtu zīdainu spīdumu
virsmu  uzpulējiet  ar  auduma  gabalu.  Vasku  var  tonēt  ar  krāsu  pigmentiem.  Bieži
lietojamās  virsmas  pārklājamas  ar  atjaunojošu  vaska  kārtu  katrus  3-4  mēn.,  pārējās
atjaunojamas 1-2 reizes gadā. Ar vasku var apstrādāt virsmas, kas jau ir apstrādātas ar
Amello grīdas eļļu. Vasks nav piemērota lakotām vai krāsotām virsmām. Lietošana citiem
mērķiem nav rekomendēta.
Uzmanību! Vasks var piedot tumšu nokrāsu dažām koku sugām, tāpēc pirms lietošanas
pamēģināt uzklāt uz līdzīga materiāla.

Žūšana: uzklāta plānā kārtā ~15 stundas ( 20 ºC ).
Fizikālās īpašības: blīvums 0,92 kg/l; dzeltenīgs eļļains šķidrums; aizdegšanās – 255ºC
Tīrīšanas šķidrums: darbarīkiem – terpentīns; rokām – ziepes un ūdens.
Drošība: koksnes skaidas un audums, kas bijis saskarē ar produktu var pašaizdegties, 
tamdēļ - pirms izmešanas tie jāsamitrina aizvērtā traukā ar ūdeni vai nekavējoties 
jāsadedzina. Tukšā un izžuvusī tara jāiznīcina atbilstoši vietējām instrukcijām. Nepieļaut 
un novērst noplūdes iespējas kanalizācijā, augsnē un ūdeņos. Izlijušu eļļu savākt ar 
nedegošām, absorbējošām vielām (piemēram, smiltis, zeme). Savākt atbilstošos 
konteineros atbilstoši vietējām instrukcijām. Šķidruma atliekas jānogādā bīstamo 
atkritumu savākšanas vietās. Tukšā un izžuvusī tara jānogādā atkritumos.
Aizsardzība: kairinoša acīm un ādai, var izraisīt alerģiju, strādājot lietot gumijas cimdus
un aizsargbrilles. Telpai jābūt labi vēdināmai. Ja iekļuvis acīs, mazgāt ar lielu daudzumu
ūdens vismaz 15min.
Glabāšana:  var uzglabāt neapkurināmās telpās.

Sastāvs: linsēklu eļļa, kolofonijs, palmu vasks, terpentīns.

Iepakojums: 1L; 3L; 10L.

Ražotājs: Amello Grupp OÜ,  Tallinn  Estonia
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