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HOLZ OIL
DEKORATIIVNE KAITSEVAHEND PUIDU-, KIVI- JA BETOONPINDADE TÖÖTLEMISEKS
KASUTUSALA
Holz Oil kasutatakse puidu-, kivi- ja betoonpindade kaitseks ja viimistlemiseks nii sise- kui ka
välisruumides. Toodet kasutatakse uute või varem õlitatud puitelamute ja majapidamisehitiste
töötlemiseks (fassaadid, terrassid, aiamööbel, aknad, uksed jne). Holz Oil moodustab pinnal peenkile,
mis kaitseb, silub ning muudab pinna vetthülgavaks, rõhutab ning säilitab dekoratiivtekstuuri.
EELISED
 Holz Oil on loodud täiendatud valemi järgi naturaalse õli baasil;
 Tagab loomuliku kaitset puidule;
 Suur imamisvõime;
 Ei sisalda biotsiide;
 Kindel ilmastikutingimuste muutmisele;
KASUTUSVIIS
Toode kantakse mustusest ja tolmust puhastatud puitpinnale ja muudele pindadele pintsli, pihusti ja/või rulli
abil õhutemperatuuril vähemalt +5 o C (õhuniiskus ei tohi ületada 80 %). Töödeldava puidu niiskus ei tohi
ületada 20% puidu massist. Samuti on võimalik immutamine ja süvaimmutamine. Vajadusel võib toodet
lahustada lahustiga (white spirit). On võimalik õli värvi muutumine pigmentide tõttu. Enne töötlemata puidu
õlitamist tuleb eelnevalt pind töödelda puidukaitsevahendiga (näiteks Holz Bio, Grunt Natur jne).
Töötlemisel õli lasta imbuda, üleliigne õli eemaldada pinnalt lapiga. Peale tööd töövahendid ja seadmed
tuleb puhastada seebivee, bensiini või lahustiga (white spirit).
NB! Mitte töödelda jäätunud puitu! Enne kasutamist hoolikalt loksutada! Mitte segada teiste vahenditega!
KULU
Toodet kantakse materjali pinnale 2-3 kihti 40 minutiliste intervallidega, normeeritud summaarse kuluga 6080 g/m2 (1 liiter /12-16 m2 kohta; höövelpuidule 1 liiter /10-15 m2 kohta; saepuidule 1 liiter /5-8 m2 kohta).
SÄILITAMINE
Holz Oil tuleb säilitada ja transportida hermeetiliselt suletud originaalpakendis ja toidukaupadest eraldi.
Toote säilitustemperatuur ei tohi olla alla -5oC. Säilimisaeg on 36 kuud.
KOOSTIS: Erinevad õlid, kaasa arvatud taimsed õlid ja lõhnatu lahusti, kuivatid ja lisandid.
OHUTUSNÕUDED
Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Silma või
nahale sattumise korral loputada veega. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Kasutada
hästiventileeritavas kohas.
NB! Holz Oil on tuleohtlik vedelik! Tuleohutusnõuded peavad olema täidetud! Õliga saastunud heitmed ja
lapid koguda kokku tulekindlasse mahutisse. Koostis on mürgine veeorganismidele (mitte valada
kanalisatsiooni)! Ei tohi kõrvaldada teiste olmejäätmetega.

