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TERRASSIÕLI AKVA
VESILAHUSTUV ÕLI PUITPINNA KATMISEKS



Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest
Vähendab veeimavust



Parandab puidu välisilmet
ja kulumiskindlust

ANDMED:
Vesilahustuv õli puitpinna katmiseks. Kaitseb puitu ilmastikumõjude ja määrdumise eest.
KASUTUSVALDKOND:
Mõeldud välitingimustes kasutatava puitpinna (sh terrasside, sildade, aedade, piirete jmt) katmiseks. On
lubatud kasutada nii puhta kui ka õlitatud või impregneeritud puitpinna katmiseks, tingimusel, et pinna
imamisvõime on säilinud. TERRASSIÕLI AKVA kasutatakse ainult toonitult. Toonimata baasõli EC
kasutamine välispinna katmiseks ei ole lubatud.
TEHNILISED ANDMED:
Värvus:

TERRASSIÕLI AKVA kasutatakse ainult toonitult. Õli
RILAKOLOR-süsteemis, COLTEC WOOD kataloogi kohaselt.

Kuivamisaeg temperatuuril
+20ºC:

14 tundi.

Ühe kihi kulu:

Hööveldatud pinna katmisel 8–10 m2/l või 4–6 m2/l töötlemata pinna puhul.

Lahusti:

Vesi.

Kasutatavad töövahendid:

Pintsel.

Säilivusaeg:

Tihedalt suletud tootja nõus 36 kuud temperatuuril üle +5ºC.

Pakend:

0,9 l; 2,7 l.

MÄRKUS:
TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE:
Segada hoolikalt. Toode on kasutusvalmis ja lahjendamist ei vaja.
PINNA ETTEVALMISTAMINE:
Puhastada mustusest ja tolmust.
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PEALEKANDMINE:
Õli kantakse 1–2kihiliselt puhtale kuivale puitpinnale hoolikalt piki puusüüd varjustades. Laua otsi tuleb
töödelda erilise hoolikusega. Pealekandmise ajal peab õhu- ja töödeldava pinna temperatuur olema üle +5
ºС. Suhteline õhuniiskus peab olema kuni 85%. TERRASSIÕLIGA AKVA kaetud pinda peab sademete eest
kaitsma vähemalt 18 esimese tunni jooksul (õhutemperatuuril +15...+20 ºС). Madalamal temperatuuril tuleb
kuivamisaega vastavalt pikendada.
Kestvalt välitingimustes asuvat ja mehhaaniliselt kulutatavat pinda on soovitatav katta terrassiõliga AKVA
perioodiliselt (vähemalt kord aastas).
TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE:
Pärast tööd pesta töövahendeid sooja vee ja seebiga.
TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSEMEETMED:
Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida
udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Vältida sattumist keskkonda. ALLANEELAMISE KORRAL: halva
enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. NAHALE (või juustele)
SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši
all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi
ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavuses kõigi
kohalikeõigusaktidega. Sisaldab neodekaanhappe koobalt soola , IPBC, ja propikanozoli segu : 5-kloro2-metüül-2H-izotiazol-3-oon [EK Nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EK Nr 220-239-6] (3: 1) .
Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
Selle toote EL-i riikides lubatud lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) tase (kat. А/e): 130 g/l (2010). See
toode sisaldab max 100 g/l LOÜ.
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