HerdinsBaltic OÜ
Õlid, lakid, peitsid

VAHAÕLI
Tooteteave
Herdins Vahaõli kasutatakse tugevdatud pinnakaitse ja sügavama
värvitooni andmiseks puitpindadele, mida on töödeldud Herdins
Õlipeitsiga. Vahaõli sobib suurepäraselt ka puhtast puidust pindadele
siseruumides ning annab hea pinnakaitse koos naturaalse
puidutunnetusega. Vahaõli koosneb paljudest erinevatest õlidest
kombinatsioonis vahaga. Vahaõli on väga vastupidav ja seepärast
kasutatav ka suurematel pindadel.
Koostis: Tallõli rasvhape, mineraalvaha ja alifaatne lahustisegu
Pakend: Plekkpurk 500 ml
Kulu/doseerimine: Ühest 500ml purgist lahusest jätkub 20-25 m²
õlipeitsiga töödeldud pinna tarvis. Viimistlemata puidu puhul jätkub ca
15 m² tarvis, sõltuvalt töötlemise viisist ja aluspinna kruntimisest.
Kuivamisaeg: 12 tundi 20°C juures
Tööriistade puhastamine: Vältimaks, et jäägid satuksid kanalisatsioonisüsteemi, eemaldage töövahenditelt
kõigepealt niipalju vahaõli kui võimalk. Seejärel puhastage töövahendid pintslipuhastusvahendi või lakibensiiniga.
Käsitsemine ja hoidmine: Hoida suletuna originaalpakendis kuivas kohas. Sisaldab kuivatavaid õlisid.
Isesüttimisoht, kasutatud kaltsud panna vette või põletada ära.
Jäätmekäitlus: Järelejäänud vahaõli viia värvaine jäätmetena jäätmejaama. Tühjad puhastatud pakendid võib sortida
kui lehtmetall.
Juhised

Pinna ettevalmistamine

Parima nakkuvuse tagamiseks karesta/lihvi õlipeitsiga töödeldud pind liivapaberi või terasvillaga (000). Eemalda
tolm. Viimistlemata pindade puhul alustada lihvimist jämedama liivapaberiga (120-150) ja viimistleda peenemaga
(180).

Peale kandmine

Töödeldav põrand peab olema hästi puhastatud ja kuiv. Sega vahaõli korralikult läbi. Põranda katmiseks kasuta
lapikut pintslit või vahaõli lappi. Töötle puitu pikisuunas. Kasuta kaitsekindaid. Õlipeitsiga kaetud pindade puhul lase
õlil 30 min kuivada, seejärel pühi liigne õli ettevaatlikult lapiga ära. Lase ca 12 tundi kuivada, seejärel poleeri pinda
0000 terasvillaga. Paljale puitpinnale kanna vahaõli rikkalikult. Umbes 30 min pärast kanna veel üks kiht. 15-20 min
pärast pühi liigne õli lapiga ära. Lase ca 12 tundi kuivada, poleeri pinda 0000 terasvilla või poleerimiskangaga.

Järeltöötlus

Viimistletud pinna poleerimine poleerimislapiga annab veel parema tulemuse. Pinna puhastamiseks kasutada külma
vett ja seepi.
Tähelepanu!
- Töödeldus pinna puhastamiseks piisab külmast veest ja pesuainest.
- Kui pind kulub ning tundub kuiv ja kare, tuleks seda lihvida peene liivapaberiga. Seejärel eemaldada kogu tolm ning
kanda pinnale uus kiht tugevat vahaõli
Muu
Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta.
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