
UZIN MAGIC OIL 2K – dvikomponentė alyva 
Alyvos ir vaško kombinacija natūralaus sėmenų aliejaus ir vaško pagrindu, kietėjanti sumaišius su 

kietikliu 

 

 

 

 

 

PRIVALUMAI/SAVYBĖS 

 

Alyvos – vaško kombinacijos dėka medienos paviršiaus poros lieka atviros, mediena kvėpuoja. Nuo 

vaško priedų paviršius tampa tolygiai aksominis ir matinis. Magic oil priedo kietiklio dėka alyva greitai 

džiūsta ir dėl to tinka naudoti labai intensyviai eksploatuojamose patalpose (restoranuose, viešbučiuose, 

biuruose, parduotuvėse ir kt.). Grindys gali būti eksploatuojamos pilna apkrova iš karto kitą dieną po 

alyvavimo. Didelio Magic Oil tankio dėka grindų paviršius tampa optimaliai atsparus nešvarumams ir tuo 

pranašesnis už lakuotą arba alyvuotą vienkomponentėmis alyvomis. 

Tokių grindų nereikia taip intensyviai prižiūrėti, kaip alyvuotų vienkomponentėmis alyvomis. Priežiūra 

prilygsta lakuotų grindų priežiūrai. 

 Nesudėtingas naudojimas 

 Alyvavimui naudojama metalinė mentelė, kuria paprastai lakuojamos grindys. Voleliu taip pat 

galima dengti 

 Paryškina medinių grindų spalvą ir struktūrą 

 Atsparumas populiarių buitinių cheminių ploviklių poveikiui 

 Be tirpiklių (GISCODE ö10) 

 Neslidi (R10 / DIN 55130) 

 Atspari rasai (DIN 53160) 

 Saugi vaikams (EN 71-3 3d. ) 

 

Techniniai duomenys 
Pakuotė:   skardinė talpa 

Pakuotės dydis:  1+2,75 l 

Galiojimo laikas:   12 mėnesių 

Spalva:   medaus geltona 

Išeiga 1 sluoksniui:  25 – 50 ml/m2 (esant 20˚C) 

Temperatūra darbo metu:  apie 18 - 25˚C 

Maišymo santykis:  A:B / 10:1 

Maksimalus darbo laikas:  2 valandos 

Kito sluoksnio dengimas:  maks. po 30 min. 

Galimybė vaikščioti ir valyti: maždaug po 12 valandų   

 

Paviršiaus paruošimas 

Medienos paviršių galima pradėti ruošti iš karto po to, kai pilnai išdžiūsta klijai. Pirmiausiai grindys 

peršlifuojamos su būgnine šlifavimo mašina, naudojant šlifavimo popierių nuo 36 iki 60. Tuomet 

atliekami glaistymo darbai jei reikia. Vėliau šlifuojama 100 šlifavimo popieriumi. Galutinį šlifavimą 

rekomenduojama užbaigti 120 šlif. popieriumi. Prieš alyvuojant paviršius turi būti švarus, sausas, 

nedulkėtas. 

Darbas 
Pirmiausiai reikia palaukti, kol produktas visiškai aklimatizuosis kambario temperatūroje. 

1.Prieš naudojimą indas gerai sukratomas. 

PANAUDOJIMAS:  

Šlifuotoms ir intensyviai eksploatuojamoms medinėms 

grindlentėms bei parketui. 

Pramoniniam intensyviai eksploatuojamam parketui. 

Šlifuotai trisluoksnei arba dvisluoksnei parketlentei. 

Tinkama naudoti šildomoms grindims. 
 



2. Magic Oil 2K sumaišomas su kietikliu ir tolygiai užtepamas ant grindų metaline glaistykle (puikiai 

tinka Pallman lakams skirta glaistyklė). Rekomenduojama išeiga 25 – 50m2 m2 vienam sluoksniui, 

priklausomai nuo medienos paviršiaus struktūros bei rūšies ir parketo formos. 

3. Praėjus 30 min. perteklius nuimamas poliruojant su žalios spalvos poliravimo padu Pallmann. 

4. Išpoliravus pirmąjį sluoksnį, nedelsiant pradedama alyvuoti antrą kartą. Praėjus 30 min., poliruojant 

žalios spalvos padu nuimamas alyvos perteklius. Po to grindys nupoliruojamos baltos spalvos padu. 

Paviršiuje neturi likti alyvos sluoksnių. 

5. Po 20 min. reikia dar kartą nupoliruoti paviršių baltu padu, kad pasiekti tolygų padengimą.  

6. Degimas voleliu: Tolygiai paskirstykite alyvą vienu sluosniu. Išeiga 70-90 gr/m
2
 priklausomai nuo 

medienos įgeriamumo. Po ~30 min. Surinkite alyvos perteklių mentele. 

7. Baigus darbą įrankiai nuvalykite UZIN Clean Box servetėlėmis. 

8. Tam, kad būtų garantuota gera grindų išvaizda ilgam, rekomenduojame grindų konservaciją priemone 

Magic Oil Care bei reguliarią priežiūra naudojant priemonę Clean.  

9. Pirmąsias 12 valandų po alyvavimo grindų negalima niekuo uždengti.  

 

Svarbu žinoti:  
 Rekomenduojama tepti glaistykle mažiausiai du sluoksnius alyvos. Alyvos išeiga gali būti apie 25 

– 50 ml/m2, priklausomai nuo medienos rūšies, paviršiaus struktūros bei parketo formos. 

 Originalioje pakuotėje alyva gali būti saugoma nepradaryta 12 mėnesių. Reikia ją saugoti nuo 

šalčio. Atidaryta alyva vėl turi būti sandariai uždaroma. Po to rekomenduojama ją greitai 

sunaudoti. 

 Optimalios sąlygos alyvavimui: 18 - 25˚C, santykinė patalpų oro drėgmė35 – 65%. Žema 

temperatūra ir didelė santykinė patalpų oro drėgmė prailgina džiūvimo periodą, aukšta 

temperatūra ir maža drėgmė – sutrumpina. 

 Tarpelių užglaistymui prieš alyvavimą rekomenduojama naudoti medžio glaistą Pall Joint Filler. 

 Praėjus 12 val. po alyvavimo galima jas nelabai intensyviai eksploatuoti. 

 Pirmoji alyvuotų grindų konservacija galima ne anksčiau nei praėjus 12 val. po alyvavimo. 

Reguliarus valymas ir priežiūros priemonės padės grindims išsaugoti  ilgaamžiškumą ir patrauklią 

išvaizdą. Tam reikia naudoti šias Pallman priežiūros priemones: Magic Oil Care (priežiūra) bei 

Clean (valymas). 

 Naudojant ant retų medienos rūšių, gali atsirasti dideli spalviniai kontrastai. Tokiu atveju 

rekomenduojama iš anksto konsultuotis arba atlikti bandymus mažame plote. 

 Rekomenduojama patalpą visą darbo laiką gerai vėdinti.  

 

Produkto ypatybės ir aplinkosauga 

Komponentas A: GISCODE ö10. Nedegus. Bet tam tikromis sąlygomis gali savime užsidegti žr. svarbią 

pastabą. Komponentas B: Nedegus, žymė Xi: dirginantis. Galimas jautrumo padidėjimas patekus ant 

odos.  

SVARBI PASTABA! Po šlifavimo/poliravimo likusios servetėles, padai (taip pat ir kita tekstilė) su 

medžio dulkėmis bei/ar alyvos likučiais gali savaime užsidegti. Jų negalima palikti be priežiūros,  juos 

privaloma po panaudojimo gerai sušlapinti ir laikyti sandariai uždarytus. Išmesti galima tik į uždarus 

konteinerius.  

Susikaupusias šiukšles būtina išmesti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį. 

 
 

Gamintojas: Pallmann | A Brand of UFLOOR Systems. D | JP Coatings GmbH, Im Kreuz 6 |  

97076 Würzburg, Vokietija. Tel +49 (0)931 27964-0, Fax +49 (0)931 27964-50.  

E-Mail info@pallmann.net, URL www.pallmann.net  

Importuotojas: „Geros grindys“, UAB Medžio apdaila, Verkių g. 44, Vilnius. www.gerosgrindys.lt  

mailto:info@pallmann.net
http://www.pallmann.net/
http://www.gerosgrindys.lt/


 


