Maintenance Oil
Priežiūros alyva alyvuotiems mediniams paviršiams. Ypač
tinkama reguliariai alyvuotų medinių grindų priežiūrai.

1 Išplaukite grindis su 125 ml Woca Wood
Cleaner sumaišytu su 5 litrais vandens.
Palikite grindis džiūti bent 8 val. Alyvuoti
rekomenduojama 15-35°C temperatūroje.
Užtikrinkite gerą ventiliaciją viso alyvavimo
bei alyvos džiūvimo metu.
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Gerai suplakite alyvą prieš ir naudojimo
metu.
Paskirstykite ~100 ml alyvos 4 m2 plote
naudodami padą, volelį ar poliravimo
servetėlę. Didelius plotus alyvuokite
poliravimo mašina.
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4 Svarbu, kad alyva būtų kruopščiai įtrinta į
medienos paviršių. Poliruokite kol paviršius
atrodys pakankamai prigirdytas bei
vienodas.
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Po to, nuvalykite grindis švaria šluoste
prieš tęsiant sekančiame plote. Po
poliravimo grindys niekur neturėtų atrodyti
drėgnos ir niekur neturėtų likti alyvos
pertekliaus.
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Tęskite, kartodami 2-5 žingsnius kol
pabaigsite visą plotą.
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Po poliravimo mašininiu būdu paviršius bus sutvirtėjęs po ~4 val. prie
20 C. Grindis po truputį galima pradėti naudoti. Po rankinio poliravimo
grindis atsargiai galima naudoti tik po 24 val. Paviršiaus tvirtėjimo metu
saugokite paviršių nuo tiesioginio vandens.
0

8 Įrankius galima nuvalyti WOCA tirpikliu.

Techniniai duomenys
Sudėtis:

Forma
Išeiga vienam sluoksniui
Užsiliepsnojimo temperatūra
Tankis
Spalva
Kvapas
Įrankiai naudojimui

Įrankių valymas
Šalinimas
Taros dydis
Laikymo sąlygos

Augalinio aliejaus komponentai,
isoparafinas, spalvos pigmentai
(balti). Sudėtyje yra cheminių priedų
(Cobalt bis (2-ethylhexanoate)). Gali
sukelti alergines reakcijas
Skystis
30-40 m2/l
>100
0,83-0,9
Natūrali
Silpnas
Poliravimo mašina su rusvu/baltu
padu, dažymo volelis, poliravimo
servetėlė
Tirpikliu
Tuščios talpos bei likučiai šalinami
pagal galiojančias normas
1 l; 2,5 l
Sandėliuokite saugiai, vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Saugokite
nuo karščio, tiesioginės saulės bei
šalnos/šalčio.

SVARBI PASTABA!
Šluostės, padai, servetelės su alyvos likučiais gali savaime užsiliepsnoti
jei būtų netinkamai išmestos. Iškart po panaudojimo, meskite šias
šiukšles į sandariai uždaromą, vandens pripildytą kibirą ar kitą tarą,
kurioje jos būtų šlapiai saugomos iki išmetimo.

Gamintojas: WoodCare Denmark, Tværvej 6, 6640 Lunderskov Danija
Tel: +45 99 58 56 00; Fax: +45 99 58 56 36
E-mail: info@ttwoodcare.comURL http://www.wocadenmark.com
Importuotojas: UAB Medžio apdaila, „Geros grindys“, UAB Medžio apdaila, Verkių g.
44, Vilnius. www.gerosgrindys.lt

