Alyva Hardwax oil

Apsauginė alyva su vašku
Pakuotė: 2,5 L
Hardwax oil tai profesionali skaidrus grindų alyva, pagaminta iš natūralių aliejų ir vaškų. Tinka visų
medžių rūšių grindims. Dėka unikalios natūralių aliejų, vaškų ir dervų mišinio formulės, puikiai apsaugo
medį nuo vandens, bei dėvėjimosi. Giliai prasiskverbia į medį taip jį puikiai apsaugo. Nekeičia medžio
spalvos, paviršius tampa matinis. Puikiai tinka prieš tai uždėtos spalvos užtvirtinimui, bei apsaugai.
Sudėtis
Giliai prasiskverbianti, skaidri alyva, pagaminta iš natūralių aliejų, vaškų ir dervų mišinio.
Džiūvimo laikas
Pirmas sluoksnis džiūsta apie 8 val. sekantį sluoksnį galima dėti po 6 valandų, o 3 sluoksnį (jei reikia)
po 4 val. Baldus ir kitus sunkesnius daiktus galima nešti po 48 valandų po paskutinio sluoksnio
uždėjimo. Džiūvimo metu patariama gerai ventiliuoti patalpas. Per 7 dienas patariama slapiai nevalyti
grindų. Alyva pilnai sukietėja per 7 – 14 dienų.
Pagrindo paruošimas
Peršlifuoti sena arba nauja pagrindą su didesnio (grubesnio) grūdėtumo (24 arba 36) šlifavimo
popieriumi, išlyginti paviršių šlifuojant naudojant 50 arba 60 šlifavimo popierių, o po to peršlifuoti
grindis su 100 arba 120 popieriumi. Pabaigus šlifavimo darbus pašalinti nuo paviršiaus visus
nešvarumus. Pagrindas turi būti švarus ir sausas; jo drėgmė negali viršyti 10% .
Naudojimas
Prieš alyvuojant gerai sumaišykite (suplakite) alyva. Geriausi rezultatai pasiekiami alyva užnešiant
eriuko vilnos aplikatorium, natūralių šerių teptuku bei voleliu. Alyva užnešti reikia pagal medžio kryptį
(tekstūra).
Išeiga

Ant lygaus, gerai nušlifuoto paviršiaus išeiga iš 2,5L apie 50 – 80m² vienam sluoksniui. Išeiga priklauso
nuo paviršiaus porėtumo, bei nušlifavimo.
Pakuotė
Metalinės pakuotės 2,5 ir 1 litro.
TECHININIAI DUOMENYS
HardWax Oil atitinka Europos sąjungos direktyvos 2004/42/CE V.O.C. reikalavimus. Produkto 287 VOC
formuluotė yra produktas
TB 0030.

Įrankių valymas: įrankius valykite su mineraliniu spiritu. Svarbu: visus volelius, skudurus, bei
kitas medžiagas suvilgytas alyvoje išplaukite, nes paliktos gali savaime užsidegti.
Fizinės ir cheminės savybės

Atsparumas vandeniui ir drėgmei: taip
Džiūvimo laikas: 8 – 12val., priklausomai nuo temperatūros ir santykinės oro drėgmės. Clear Seal
naudoti kai temperatūra patalpoje ne mažesnė kaip 16ºC o santykinė oro drėgmė 55 – 75%.

Klampumas: 49s (100cc) prie 23ºC (ISO 2431)
Pliūpsnio temperatūra: virš 73,5ºC
Sandėliavimas: tinkamas naudoti mažiausiai 2 metus originaliai uždarytose pakuotėse.
V.O.C. kiekis: daugiausiai 287 gramai 1 litre.
Gamintojas: American Wood Oil

