TOOTEKIRJELDUS 24.07.2020

TIKKURILA

TYÖTASOÖLJY
TÖÖTASAPINNAÕLI

TÜÜP

Looduslik õli, mis sisaldab karnauba- ja kandelilla vaha, kasutamiseks sisetingimustes.

KASUTUSKOHAD

Puidust töötasapinnad köögis, vannitoas jm.

TOOTE OMADUSED

Sobib puiduni puhaste pindade töötlemiseks. Imendub puitpinda ning kaitseb seda mustuse ja
plekkide eest. Samuti muudab pinna vetthülgavaks.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.
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TYÖTASOÖLJY
TEHNILISED ANDMED
Toonid

Värvitu. Süvendab puidu loomulikku tooni.

Läige

Pole määratud, sõltub pinna poorsusest.

Katvus

9-13 m2/l, sõltuvalt puiduliigist. 375 ml jagub 3-5 m2 ühekordseks töötluseks.

Pakendid

0.375 l

Töövahendid

Puuvillane lapp.

Kuivamisaeg (+23 °C,
õhus suhteline niiskus
50%)

Teise kihi võib peale kanda u 24 tunni pärast. Kasutuskuiv u 24 tunni pärast.

Kuivainesisaldus, mahu-% u 32%
Ladustamine

Kaitsta külma eest.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.
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TYÖTASOÖLJY
KASUTUSJUHEND
Töötlemistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur vähemalt +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistamine
Puhasta puitpinnad hoolikalt ja lase neil kuivada. Pindade puhastamiseks sobib nõudepesuvahend. Eriti määrdunud ja tumenenud
pinnad võid lihvida enne töötlemist.

Töötlemine
Kanna Työtasoöljy puitpinnale puhta puuvillase lapiga. Teistkordse töötluse võid teha 24 tunni pärast. Niisketes ruumides tuleb
töödelda töötasapindade kõik nähtaval olevad puitpinnad, ka altpoolt.

Töövahendite puhastamine
Puhasta töövahendid Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhend
Puhasta pinda kergelt niiske pesukäsna või lapiga ja neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendiga. Ära jäta pinda märjaks. Vajadusel
töötle uuesti Työtasoöljy`ga. Eriti määrdunud ja tumenenud pinnad võid lihvida enne töötlemist.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus
Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või
kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.
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