
APRAKSTSAPRAKSTS Šķīdinātāja bāzes ārdarbu eļļa kokam. Aizsargā koka virsmu no mitruma un netīrumiem, kā arī
samazina virsmas plaisāšanu.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Dārza mēbeles, terases, piestātnes, kāpnes.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Piemērota tīra koka vai iepriekš ar ārdarbu eļļu apstrādātām koka virsmām, kā arī cietkoksnei,
termokoksnei, impregnētai un neapstrādātai koksnei.
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Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var
ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.
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TEHNISKIE DATITEHNISKIE DATI

Bāzes krāsasBāzes krāsas EC BĀZE

ToņiToņi Toņu kartes:Toņu kartes:
Valtti - toņu karte.
Tonēšana pēc Valtti toņu kartes.

PatēriņšPatēriņš 5 - 7 m²/l uz vecām virsmām. 7 - 15 m²/l uz jaunām un labā stāvoklī esošām
virsmām.

IepakojumiIepakojumi 0.9 l, 2.7 l, 9 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota vai sūklis.

Žūšanas laiks (23°C, gaisaŽūšanas laiks (23°C, gaisa
relatīvais mitrums 50%)relatīvais mitrums 50%)

Virsma nožūst dažu stundu laikā. Žūšanas laiku ietekmē virsmas porainība un
izmantotais eļļas daudzums. Otro kārtu uzklāj pēc dažām stundām tiklīdz virsma ir
nožuvusi. Žūšanas laiks ir atkarīgs no laika apstākļiem.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 0.8 kg/l, ISO 2811.

Izturība pret ūdeniIzturība pret ūdeni Lai nodrošinātu labāku izturību pret atmosfēras iedarbību, ieteicams izmantot tonētu
produktu. Ja nepieciešams, veikt remontkrāsošana. Virsmas, kas ir pastāvīgi
pakļautas atmosfēras iedarbībai, ieteicams apstrādāt katru gadu.

Sausais atlikums pēcSausais atlikums pēc
tilpuma (%)tilpuma (%)

18

UzglabāšanaUzglabāšana Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.
Atvērtu produkta iepakojumu izmantot vienas krāsošanas sezonas laikā, jo pustukšā
tarā produkta īpašības var mainīties.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%, jo mitra koksne neabsorbē eļļu, kas žūst lēnām.
Tā kā impregnēta koksne bieži ir mitra, ieteicams apstrādi veikt 6 mēnešus pēc žāvēšanas. Apstrādes un žūšanas laikā
apstrādājamās virsmas, eļļas un gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitruma zem 80%.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Neapstrādātas virsmas:
No virsmas notīrīt netīrumus, putekļus un atlupušo materiālu. Pelējumu nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto (pelējuma noņemšanas
līdzekli) vai Tikkurila Terassi- ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību.

Iepriekš ar koka eļļu apstrādātas virsmas:
Ar skrāpi vai drāšu suku no virsmas notīrīt atlupušo materiālu. Ja nepieciešams virsmu nomazgāt ar Homeenpoisto (pelējuma
noņemšanas līdzekli) vai Terassi-ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību. Ja uz virsmas ir palikusi caurspīdīga plēve, tā
pirms apstrādes ir jānoņem.

UzklāšanaUzklāšana
Pirms lietošanas un lietošanas laikā Valtti Puuöljy rūpīgi samaisīt. Eļļu uzklāt ar otu vai sūkli tā, lai eļļa vienmērīgi iesūktos virsmā.
Noslaucīt lieko eļļu. Lai izvairītos no pārklāšanās un vienmērīgi noklātu visu virsmu, ar nepārtrauktiem triepieniem, eļļu uzklāt visa
dēļa garumā. Uzklāt vienu kārtu.
Apstrāde ar eļļu padara koka toni tumšāku.
Ja nepieciešams, veikt remontkrāsošana. Pastāvīgai atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas nepieciešamības gadījumā apstrādāt
katru gadu.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Pēc uzklāšanas ar virsmu pirmo nedēļu apieties saudzīgi, lai tā pilnībā sacietētu. Ja nepieciešams, pēc divām dienām virsmu var
tīrīt ar mīkstu suku vai birsti.
Netīras virsmas tīrīt ar Talon Huoltopesu kopšanas līdzekļa šķīdumu (1 daļa kopšanas līdzekļa uz 10 daļām ūdens). Traipu un ļoti
netīru virsmu tīrīšanai izmantot spēcīgāku Talon Huoltopesu un ūdens šķīdumu (1:1). Pēc mazgāšanas virsmu nomazgāt un ļaut
nožūt.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Ar Valtti Puuöljy apstrādātas virsmas, var pārkrāsot ar citām koksnes eļļām.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšanaVides aizsardzība un atkritumu savākšana
Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par
bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMSVESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur:Satur:  ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-
3-ons (DCOIT). BĪSTAMI.BĪSTAMI.  Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt alerģisku ādas
reakciju. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma
nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir
sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar
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SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni. NEIZRAISĪT vemšanu. Satur
nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: etilmetilketoksīms.

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
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