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ÕLIPEITS
Tooteteave

Herdins õlipeits tõstab esile puidu struktuuri ja annab puidu pinnale uhtlase
tooni, tekitamata toonierinevusi ulekattekohtades ja kaitstes samas ka pinda.
Õlipeits ei imendu liigselt aluspinda ja pika kasutusaja tõttu on see sobiv nii
suurte kui väikeste pindade katmiseks. Kõiki toone võib segada nii omavahel
kui Herdins vahaõliga.
Koostis: Pigmenteeritud õlid ja alifaatiline lakinafta.
Pakend: Plekkpurk 275 ml
Kulu/doseerimine: 1 liitrist lahusest jätkub 10-15 m² töötlemiseks.
Kuivamisaeg: Kuivamisaeg, 8-10 tundi 20° C juures.
Tööriistade puhastamine: Hõõru töövahendid võimalikult puhtaks. Seejärel puhasta pintslipesuvahendis või
lakinaftas.
Käsitsemine ja hoidmine: Avatud purk tuleb korralikult uuesti sulgeda. Sisaldab kuivatavaid õlisid. Õliste lappide,
terasvilla jms isesüttimise oht. Kasutatud lapid, terasvill jms tuleb panna vette või põletada.
Jäätmekäitlus: Tü hjad purgid tuleb toimetada kohalikku jäätmekäitluskeskusse. Veest kergemad õlipeitsi jäägid ja
pesuvedelik on tuleohtlikud jäätmed, mida ei tohi valada kanalisatsiooni, vaid tuleb toimetada jäätmekäitluskeskusse
Juhised

Pinna ettevalmistamine

Hea tulemuse saamiseks peab pind olema hästi lihvitud, puhas ja defektideta. Uut puitu lihvitakse pikikiudu 120–150teralise liivapaberiga vms, nii moodustub õlipeitsi jaoks hea aluspind. Lakitud pinnad lihvitakse puiduni välja. Varem
õlitatud pindu lihvitakse kergelt. Puhasta pind lihvimistolmust, seejärel võib pinda lakinaftas niisutatud lapiga
pühkida. Mõnikord on vaja puidus olevaid auke pahteldada. Pärast peitsimist võib pahteldatud koha toon muust
pinnast pisut erineda. Sellepärast tuleb pahteldamisel liigne pahtel hoolikalt ära pühkida.

Peale kandmine

Sega õlipeits korralikult läbi. Kanna õlipeits lapi või lapiku pintsliga pinnale. Suuremate pindade katmiseks soovitame
kasutada Herdins kiirpintslit. Pühi liigne peits puidukiu pikisuunas ära. Lase 8–10 tundi toatemperatuuril kuivada.
Kui soovitakse tumedama tooni, võib pinda pärast kuivamist veel korra töödelda. Kõigepealt matista pind kergelt
peene liivapaberi või 000 terasvillaga ja puhasta lihvimistolmust. Seejärel võib järgmise kihi peale kanda. Puitu on
soovitav töödelda rõhtloodis. Kui oled sunnitud töötlema püstloodset eset, alusta alt ja liigu ülespoole. Lae- või
seinalaudist võib olla mugavam peitsida enne kohale asetamist. Ära unusta, et puit võib end pärast kohale asetamist
“liigutada”. Sellepärast kata peitsiga alati ka puitmaterjali sulund või serv.

Järeltöötlus

Pindu, mis ei kulu tugevalt, võib 12 tunni pärast poleerida näiteks 0000 terasvillaga. Nii tekib nägus pind, mis vastab
lihtsamatele nõuetele. Et muuta pinda läikivamaks ja paremini kaitsta, võib seda vahatada Herdins vahaõliga. Selline
töötlus annab vastupidavama ja hea kulumiskindlusega pinna. Lase õlipeitsil 8–10 tundi kuivada, lihvi pinda kergelt
peene liivapaberi või 000 terasvillaga. Kanna vahaõli lapi või lapiku pintsli abil pinnale. Lase õlil ca 30 minutit
kuivada, seejärel pü hi liigne õli ettevaatlikult ära. 12 tunni pärast järelpoleeritakse pinda 0000 terasvilla või
poleerimiskangaga. Tugevalt kuluvaid pindu, näiteks mööblit, on mõnikord vaja kaitsta lakiga. Sel juhul kasuta
Herdins peitslakki, mis moodustab kulumiskindla pinna. Lase õlipeitsil ca 24 tundi kuivada, seejärel lihvi pinda
kergelt peene liivapaberi või 000 terasvillaga. Pühi lihvimistolm hoolikalt ära. Peitslakk kantakse pinnale lakipintsliga.
Kui on tegu vähem kuluvate pindadega võib järeltöötluse teha, kasutades Herdins Tugevat vahaõli.
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Hooldus
Nii õlipeitsi kui vahaõliga töödeldud pinnad vajavad hooldamist. Kui pind tundub katsumisel kuiv ja kare, töödeldakse
seda Herdins vahaõliga.
Tähelepanu!
Sisaldab kuivatavaid õlisid.
Peitsiste lappide, tekstiilijäätmete jms isesüttimise oht.
Kasutatud lapid, tekstiilijäätmed jms tuleb panna vette või põletada.
Muu
Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta.
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