Blizgumas:
Ultra matinis, matinis,
pusiau matinis, blizgantis

Pagaminta Vokietijoje

PREMIUM HARDWAX-OIL
aukštos kokybės produktas
Produkto aprašymas:
Alyva bespalvė, pagaminta iš natūralių augalinių žaliavų (alyvų ir
vaškų), skirta visų rūšių medinėms grindims. Natūraliai apsaugo
medį. Leidžia jam kvėpuoti ir reguliuoja drėgmę. Ypač gerai
įsigeria, todėl prailgina tarnavimo laiką – atsparus dėvėjimuisi ir
braižymuisi. Priešingai, nei tradiciniai kietieji vaškai, Premium
Hardwax Oil greitai išdžiūsta (labai priklauso nuo oro sąlygų), jeigu
oro sąlygos palankios, antrą sluoksnį galima tepti tą pačią dieną.
Paviršius neslidus, atstumia vandenį ir dulkes. Kava, vynas ar
agresyvios sultys neįsiskverbia į apdorotą paviršių, lengvai
nuvalomi. Grindys, padengtos Premium Hardwax Oil alyva, lengva
valyti, prižiūrėti ir atnaujinti.

Sudėtis
Kietosios dalelės: 50 +/- 1%
Sudėtis: natūralūs augaliniai vaškai ir aliejai: Carnauba ir
Candelilla vaškai , sojų, saulėgrąžų bei usnių aliejai, parafino
vaškai.
Priedai: Cinko-cirkonio-kobalto oktoatai (džiūvimą skatinančios
medžiagos iš bešvinių mineralų), 2-butanoksimas (apsaugo nuo
plėvelės susidarymo), polioksiloksanai (silicido rūgšties pagrindu,
ypač atstumia vandenį).
Lakios medžiagos: alifatiniai angliavandeniai (dearomatizuotas
vaitspiritas – be benzolio – atitinka Europos Farmakopėjos
grynumo reikalavimus).

Dulkės kruopščiai nuvalomos. Medis, kuris drėgnoje aplinkoje
yra linkęs pasidengti melsvomis dėmėmis (vonioje ar virtuvėje),
prieš tai apdorojamas Saicos Wood impregnatorium (prevencinė
apsauga nuo melsvų dėmių ir grybelio).
Alyvavimo būdai: parketas, kietmedžio grindys, dengiamos
voleliu trumpais šeriais, grindų šepečiu arba plokščiu rankiniu
šepečiu.
1-as sluoksnis: dengiama lygiu ir plonu sluoksniu. Alyvos
perteklių nuvalykite nepūkuotu gerai sugeriančiu audiniu.
Džiūvimo laikas: iki 12 val. (priklausomai nuo temperatūros ir
oro drėgnumo). Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
2-as sluoksnis: denkite plonu sluoksniu ir palikite džiūti, kaip
aprašyta aukščiau. Visi SAICOS HARDWAX-OIL padengti
paviršiai per tolesnes 2-3 savaites palaipsniui kietės, tapdami
vis labiau atsparesni ir lengvai prižiūrimi.
Naudojimo sąlygos:
Santykinis medžio drėgnumas <12% kambario temperatūra nuo
180 - 220 C
Santykinis oro drėgnumas nuo 40% - 60%, medinių grindų
temperatūra nuo 180 - 220 C.
Alyva atspari šalčiui. Jeigu nuo šalčio sutirštėja,
palaikykite kambario temperatūroje keletą valandų, kol atgaus
normalią konsistenciją.

Fizinės savybės

Padengimas

Tankis: 0,886 g/cm3.
Klampumas: mažai tiksotropiškas, kreminės konsistencijos.
Kvapas: švelnus (natūralių aliejų ir vaškų kvapo), išdžiuvęs neturi
jokio kvapo.
Žybsnio temperatūra: virš 55oC pagal DIN 53213 (klasifikacija
pagal EURO-Normas nebūtina).
Pakuotė: 0,75 l, 2,5 l ir 10 l
Saugojimas: sandariai uždarytą galima laikyti 5 metus.

Išeiga priklauso nuo medžio rūšies, medienos tankio:
1 L - ~13,5m2 - 2 sluoksniais, ~23 m 2 - 1 sluoksniu.
Pakuotės talpa ir padengiamas plotas:
0,75 L ~10 m 2 - 2 sluoksniais, ~17 m2 - 1 sluoksniu;
2,5 L ~33 m 2- - 2 sluoksniais, ~57 m 2 - 1 sluoksniu;
10,0 L ~135 m 2 - 2 sluoksniais, ~230 m 2 - 1 sluoksniu;
25,0 L ~330 m 2 - 2 sluoksniais, ~570 m 2 - 1 sluoksniu.

Panaudojimas
Tinka visiems medžio paviršiams: parketui, kietmedžio,
daugiasluoksnėms ir faneruotoms grindims, kamštinei dangai, taip
pat intensyviai naudojamiems paviršiams, tokiems, kaip stalai ir
darbastaliai. Rekomenduojama naudoti vaikiškiems žaislams.
Idealiai tinka patalpose, kur didelė drėgmė – vonioms ir virtuvėms.

Poveikis sveikatai ir aplinkai
Į Alyva Premium Hardwax Oil neįeina biocidai ir
konservuojančios medžiagos. Jis neidentifikuojamas pagal
pavojingų medžiagų klasifikaciją ir fiziologiškai nekenksmingas.
Išdžiūvusi danga atitinka Vokietijos DIN 53160 T.1+2 (atsparus
prakaitui ir seilėms) bei EURO-Norm EN 71 T.3. Tinkamas
naudoti vaikų žaislams.

Naudojimo instrukcija

Saugumas

Alyva Premium Hardwax Oil yra paruošta naudoti, reikia gerai
išmaišyti, NESKIESTI.
Naudojimas: paviršius turi būti švarus, sausas ir lygus (drėgmės
kiekis neturi viršyti 15%). Šlifuojama 120-150 grūdėtumo disku.

Saugokite nuo vaikų. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir
gyvūnų ėdalo. Nelaikykite induose nuo maisto produktų ar
gėrimų. Patekus į akis, nedelsiant gausiai plaukite vandeniu ir
kreipkitės į gydytoją. Nenaudokite arti tiesioginės liepsnos.
Iškart išplaukite panaudotą audinio atraižą arba laikykite ją
sandariai uždarytą (gali užsidegti). Išdžiūvęs yra normaliai
degus (Euro-Norm EN 13501 – Vokietijos DIN 4102).

