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TERRACE OIL AKVA
AR ŪDENI ATŠĶAIDĀMA EĻĻA KOKA
VIRSMĀM





Aizsargā koksni āra apstākļos
Ierobežo ūdens uzsūkšanu

Uzlabo koka virsmu
dekoratīvo izskatu un
nodilumizturību

RAKSTUROJUMS:
Ar ūdeni atšķaidāma eļļa koka virsmu apdarei. Aizsargā apstrādāto koksni pret atmosfēras faktoru un
netīrumu iedarbību.
LIETOŠANAS SFĒRA:
Paredzēta atmosfēras apstākļos ekspluatējamu koka virsmu (t.sk. terases dēļu, tiltiņu, sētu, žogu u.c.)
pārklāšanai. Atļauts izmantot gan jaunu, gan iepriekš eļļotu vai impregnētu koka virsmu apstrādei pie
nosacījuma, ka tās ir saglabājušas uzsūkšanas spēju. TERRACE OIL AKVA lietojama tikai tonētā veidā.
Netonētas EC bāzes izmantošana ārējo virsmu apdarei nav pieļaujama.
TEHNISKIE PARAMETRI:
Krāsa:

TERRACE OIL AKVA lietojama tikai tonētā veidā. Eļļa ir tonējama
RILAKOLOR tonēšanas sistēmā izmantojot COLTEC WOOD katalogu.

Žūšanas laiks 20ºC
temperatūrā:

14 stundas.

Patēriņš:

8÷10 m /l krāsojot ēvelētas virsmas vai 4÷6 m²/l krāsojot neapstrādātas
virsmas.

Šķīdinātājs:

Ūdens.

Uzklāšanai izmantojamie
instrumenti:

Ota.

Glabāšanas laiks:

36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5ºC.

Iepakojums:

0.9 l; 2.7 l.

2

LIETOŠANA:
EĻĻAS SAGATAVOŠANA DARBAM:
Pirms lietošanas eļļu rūpīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un atšķaidīšana nav nepieciešama.
VIRSMAS SAGATAVOŠANA:
Apstrādājamo virsmu attīra no netīrumiem un putekļiem.
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EĻĻAS UZKLĀŠANA:
Eļļu uzklāj uz tīrām un sausām virsmām 1-2 kārtās rūpīgi izrīvējot koksnes šķiedru virzienā. Ar īpašu rūpību
jāapstrādā dēļu gali. Uzklāšanas un žūšanas laikā apkārtējā gaisa un apstrādājamās virsmas temperatūrai
jābūt virs +5ºC. Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 85%. Krāsošanas process jāplāno tādejādi, lai ar
TERRACE OIL AKVA krāsotās virsmas nebūtu pakļautas atmosfēras nokrišņu iedarbībai vismaz pirmās 18
stundas pēc uzklāšanas (ja temperatūra ir no +15 līdz +20ºC). Zemāku temperatūru gadījumā norādītais
intervāls atbilstoši jāpalielina. Virsmas, kas nepārtraukti tiek ekspluatētas āra apstākļos un ir pakļautas
mehāniskam nodilumam, ieteicams apstrādāt ar eļļu TERRACE OIL AKVA ar regulāru periodiskumu (vismaz
reizi gadā).
DARBA INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:
Darba instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.
DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:
Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Izvairīties
ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:
Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR
ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. SASKARĒ AR
ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli
izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/
tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur neodekānskābes kobalta sāls, IPBC, propikonazolu un
maisījumu 5-hlor-2-metil-2H- izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H- izotiazol-3-ona [EK Nr 220239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.
Pieļaujamā GOS satura robežvērtība ES valstīs šim produktam (kat. A/e): 130 g/l (2010). Maksimālais GOS
saturs produktā – 100 g/l.
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