
Linsēklu eļļa

Produkta apraksts:
Linsēklu  eļļa  ir  100%  dabisks,  nekaitīgs  apkārtējai  videi  produkts.  Temperatūra,  spiežot  linsēklu  eļļu,
nepārsniedz 50°C. Linsēklu eļļa iesūcas koksnē, aizsargājot to pret netīrumiem un mitrumu, izceļ koksnes
tekstūru.  Tā  ir  piemērota  koksnes  virsmām,  kas  atrodas  saskarē  ar  pārtiku.  Pielietojama  iekštelpās.
Patēriņš gludai koksnes virsmai ir 7 – 10 m2 /l.

Produkta pielietojums:
Koka trauki, maizes dēļi, koka rotaļlietas, mēbeles, galda virsmas, paneļi.

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

Uzklāšana:
Kā atšķaidītāju var lietot priedes terpentīnu. Uzklāj ar otu vai audumu un ļauj eļļai uzsūkties. Neiesūkušos
eļļu notīra ne vēlā kā 1 stundas laikā. Klāj 1- 4 kārtas, atkarībā no koksnes virsmas kvalitātes un lietošanas
nolūka. Koksnes virsmas galiem eļļu uzklāt īpaši rūpīgi.  Eļļa var piedot tumšu toni dažām koku sugām,
tāpēc  pirms  uzklāšanas  ieteicams  pamēģināt  uz  līdzīga  materiāla.  Linsēklu  eļļu  var  tonēt  ar  krāsu
pigmentiem.  Nožuvušu  koksnes  virsmu  var  viegli  uzpulēt  vai  vaskot  ar  koksnei  paredzētu  vasku.
Atjaunojošu  eļļas  kārtu  var  uzklāt  pēc  gada,  ja  nepieciešams.  Linsēklu  eļļa  nav  piemērota  lakotām,
krāsotām virsmām. Lietošana citiem mērķiem nav rekomendējama.

Žūšana starp kārtām: uzklāta plānā kārtā 24 stundas ( 20 ºC ). Žūšanu var paātrināt lietojot  fēnu.

Fizikālās īpašības: dzeltenīgs, dzidrs, eļļains šķidrums; blīvums 0,93 kg/l

Tīrīšanas šķidrums darbarīkiem un rokām: ziepes un ūdens.

Drošība:
Kokmateriālu atlikumi un apģērbs, kas bijis saskarē ar produktu var pašaizdegties, tamdēļ - pirms
likvidēšanas tie jāsamitrina aizvērtā traukā ar ūdeni vai nekavējoties jāsadedzina. Tukšā un izžuvusī
tara jāiznīcina kopā ar citiem mājas atkritumiem.

Aizsardzība: strādājot lietot gumijas cimdus, saskarē var kairināt jūtīgu ādu.

Glabāšana: var uzglabāt neapkurināmās telpās.

Sastāvs: linsēklu eļļa

Iepakojums: 0,5L; 1L; 5L; 10L

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