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TUGEV VAHAÕLI - PÕRANDAD 

Tooteteave 
 

Herdinsi tugev vahaõli on läbipaistev ning baseerub looduslikel taimsetel õlidel 

ja vahadel, mis toidavad puitu ja annavad sellele loomuliku välimuse. Saadaval 

on kaks varianti: naturaalne ja ultramatt. 

Tugevat vahaõli on väga lihtne kasutada. See tungib sügavale puitpõrandasse, 
mööblisse, pingilaudadesse ja puitpaneelidesse ning tagab pikaajalise kaitse 
tolmu ja mustuse vastu. Töödeldud pindu on lihtne puhastada ja korras hoida, 
isegi kui need peavad taluma pidevat koormust. 

See tugev vahaõli on mõeldud kasutamiseks puhastel ja kuivadel parkettidel 

ning puitpõrandal, pinkidel, mööblil ja paneelidel, mis on puhastatud 

pesuvahenditest, vahast, varem peale kantud värvidest ja lakkidest. Peale tuleb 

see kanda kahe õhukese kihina.  

Koostis: Taimsed õlid ja looduslikud vahad. 

Pakend: 1- või 2,7-liitrine plekknõu. 

Kasutamine/doseerimine: Ühest liitrist piisab, et katta kahe kihiga 10–15 m². 

Kuivamisaeg: 4–7 tundi esimese kihi jaoks ja pärast teise kihi pealekandmist 8 tundi. Pind talub kergemat koormust 

2–4 päeva möödudes. Täielikult kuivab umbes 14 päevaga, misjärel võib tuua sisse vaibad ja raskema mööbli. Need 

kuivamisajad kehtivad normaalse toatemperatuuri (20 °C) ja õhuniiskuse korral. 

Tööriistade puhastamine: Puhastage tööriistad hoolikalt. Peske kõigepealt lakibensiiniga, seejärel seebi ja veega. 

Käsitsemine ja hoidmine: Avatud purk sulgeda korralikult. Sisaldab kuivavaid õlisid. Õlisse kastetud materjalid 

võivad iseeneslikult süttida. Kasutatud materjal asetada vette või põletada. 

Jäätmekäitlus: Üle jäänud värvijäägid tuleb viia jäätmejaama, tühjaks saanud pakendid taaskasutuspunkti. 

Kanalisatsiooni tühjendada ei tohi. 

Muu: Kui puitu värvitakse Herdinsi põrandalasuuriga, veenduge, et lasuur kantakse puhtaks lihvitud puidule ja et 

enne tugeva vahaõli pealekandmist oleks pind jõudnud täielikult kuivada. 

 

Juhised 

Pinna ettevalmistamiseks on parim viis pind puiduni puhtaks lihvida ja seejärel viimistleda liivapaberiga nr 120. 

Eemaldada kõik tolmukübemed. Õliste eksootiliste puiduliikide puhul võib kuivamine võtta kauem aega. Tugev 

vahaõli on kasutamiseks valmis. Enne kasutamist segada purgi sisu korralikult läbi, aga mitte lahjendada. 

Käsitsi kasutamine 
Varustus: kaitsekindad, jalatsite kaitse, pintsel, värvirull (lühikese karvaga) või Herdins Paint & Stain Pad, valge 

nailonist puhastuslapp või ebemevabad lapid (liigse õli eemaldamiseks). 

Kandke pinnale pintsli, värvirulli (lühikese karvaga) või Herdins Paint & Stain Padiga piki puidukiudu väga õhuke kiht 

tugevat vahaõli. Laske tootel mõne minuti jooksul sisse imbuda, seejärel poleerige valge nailonist puhastuslapi või 

ebemevaba lapiga. See annab pinnale ühtlase välimuse, kuid pole hädavajalik. Siiski võib ilma poleerimata 

kuivamisaeg veidi pikeneda. Samas tuleb kindlaks teha, et pinnal ei leidu õliloike. Oodake enne järgmist töötlust 4–7 

tundi. Vajaduse korral lihvige kergelt liivapaberiga (nr 180). Teine kiht kandke pinnale samamoodi nagu esimene. 

Laske 8 tundi kuivada. Kui soovite tasasemat pinda, poleerige uue valge kettaga.  
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Masinaga kasutamine 
Varustus: kaitsekindad, jalatsite kaitse, pintsel, poleerimismasin valge kettaga, ebemevabad lapid (liigse õli 

eemaldamiseks kohtadest, kuhu masinaga ligi ei saa). 

Kandke poleerimismasinaga pinnale väga õhuke kiht, järgides masina kasutusjuhendit. Kontrollige, kas pind on 

ühtlaselt viimistletud. Oodake enne järgmist töötlust 4–7 tundi. Vajaduse korral lihvige kergelt liivapaberiga (nr 180). 

Teine kiht kandke pinnale samamoodi nagu esimene. Laske 8 tundi kuivada. Kui soovite tasasemat pinda, poleerige 

uue valge kettaga.  

Hooldus 
Puhastage põrandat regulaarselt tolmuimejaga või pühkige harjaga. Märgpuhastusel kasutage Herdinsi põranda- või 

linaõliseepi. Vältige liigset või pikaajalist kokkupuudet märgade jalatsitega. 

Uuendamine 
Lihvige kahjustatud piirkonda hoolikalt liivapaberiga (nr 100–120) ja kandke seejärel uuesti peale 1–2 kihti tugevat 

vahaõli. 

Tähtis! Kaitske ümbritsevaid pindu. Kasutage normaalsel toatemperatuuril, muidu muutub õli kuivamisaeg. Kuivatage 

hoolikalt kogu liigne õli. Võimaluse korral vältige esimese nädala jooksul põranda määrdumist ja pesemist. 

Olulist 
 
Võtke arvesse iseenesliku süttimise riski. Asetage kasutatud lapid vette või põletage need. 

 


