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Terrassolja
Labai gerai įsiskverbiantis medienos aliejus

Produkto aprašymas

Labai gerai įsiskverbiantis medienos aliejus vandens pagrindu su alkidinės emulsijos rišikliu. Neleidžia
medienai perdžiūti, saugo nuo įtrūkių.

Įvadas

Medienos impregnavimuiPaskirtis

■ Vandens pagrindu
■ Reguliuoja medienos drėgmę

Savybės

Alkidinė emulsijaPagrindinė medžiaga

1 l, 3 l, 10 l.Pakuotė/indų talpa

Skaidrus, tonuojamasSpalvos

Vėsiai, bet ne šaltyjeLaikymas

Dengimas

Skirtas išorės darbams, medienos impregnavimui.Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, švarus, nuriebalintas.
Dažant neapdorotą medieną, iš pradžių ją reikia lengvai pašlifuoti. Papilkėjusią medieną reikia
nušlifuoti iki sveiko sluoksnio.

Pagrindo paruošimas

Anksčiau aliejumi impregnuota mediena dengiama du kartus.
Aliejų dengti plonu sluoksniu. Dengiant aliejus yra pieno baltumo spalvos, o išdžiūvus tampa
bespalviu.

Išterliotus, nešvarius paviršius iš pradžių nuplauti „Capaclean Fasadtvätt“ arba „Capaclean
Terrasstvätt“. Nedengti, kai paviršių  intensyviai kaitina saulės spinduliai ar ore tvyro drėgmė.

Dengti teptukuDengimo būdas

VandeniuSkiedimas

10 m2/l
Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo dažymo būdo ir medienos įgerties.

Sąnaudos

Žemiausia aplinkos, pagrindo ir medžiagos temperatūra +10°C.  Dengimo sąlygos
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Kai temperatūra +23°C ir santykinis oro drėgnumas 50%:

■ dulkės nelimpa po 2 val.
■ kitą sluoksnį galima dengti po 12 val.
■ pilnai išdžiūsta: per 2-3 dienas

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Baigus darbą  įrankius išplauti vandeniu su muilu.Įrankių plovimas

Nuorodos

Skystų aliejaus  likučių negalima pilti į kanalizaciją, juos sutvarkyti kaip dažų, lako atliekas,
vadovaujantis šalyje galiojančiomis teisės normomis. Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes.

Atliekų tvarkymas

Tokiam A/d kategorijos produktui: 130 g/l (2010). Šiame produkte LOJ kiekis neviršija 130 g/l.ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos
dengti.
Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į Caparol technologus,
kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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