
Grīdas eļļa

Koksnes apstrādes līdzeklis                                        

Produkta apraksts: 

GRĪDAS EĻĻA ir uz linsēklu eļļas bāzes izgatavots produkts, kas saglabā jauno un veco koka grīdu
dabīgo toni un izceļ īpašo koksnes tekstūru. Piemērota gan gaišo koku apdarei, gan arī cēlkoku
grīdu apstrādei. Grīdas eļļa pasargā grīdu no nodiluma, veido ūdensizturīgu slāni.  

Produkta pielietojums: koka grīdas, trepes

Virsmas sagatavošana:
Apstrādājamai koksnes virsmai jābūt tīrai, sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 15%.

Uzklāšanas:
Pirms lietošanas  labi  sakratīt.  Patēriņš  10-12m2/L.  Uzklāt  uz  virsmas  ar  otu  vai  audumu un  ļaut  eļļai
uzsūkties  ~  30  minūtes.  Notīrīt  lieko,  neuzsūkušos  eļļas  daudzumu.  Ļaut  eļļai  nožūt  12-15  stundas.
Koksnes virsmu uzpulēt pirms nākamās kārtas. Klāt 1-3 kārtas, atkarībā no koksnes virsmas kvalitātes un
lietošanas nolūka. Koksnes virsmas galiem eļļu uzklāt īpaši rūpīgi. Eļļu var tonēt ar krāsu pigmentiem. Bieži
lietojamās virsmas pārklājamas ar atjaunojošu eļļās kārtu katrus 3-4 mēn., pārējās atjaunojamas 1-2 reizes
gadā. Eļļa nav piemērota lakotām vai krāsotām virsmām. Lietošana citiem mērķiem nav rekomendēta.
Uzmanību! Eļļa var piedot tumšu nokrāsu dažām koku sugām, tāpēc pirms lietošanas pamēģināt uzklāt uz
līdzīga materiāla.

Žūšana: uzklāta plānā kārtā ~15 stundas ( 20 ºC ).
Fizikālās īpašības: blīvums 0,9 kg/l; dzeltenīgs, dzidrs, eļļains šķidrums; aizdegšanās – 255ºC
Tīrīšanas šķidrums: darbarīkiem – terpentīns; rokām – ziepes un ūdens.

Krāsa: caurspīdīga,  balta

Uzmanību: Produkts var mainīt apstrādājamās koksnes krāsas toni.

UZMANĪBU! 
Riska novēršana: lupatiņas, skaidas un citi uzliesmojoši, poraini materiāli, kas ir saskārušies ar 
produktu, var aizdegties paši no sevis. Tādēļ pirms to iznīcināšanas, tos nepieciešams uzglabāt 
samitrinātus ar ūdeni slēgtā metāla tvertnē vai nekavējoties sadedzināt.  Produkts nedrīkst nokļūt 
augsnē, kanalizācijā vai ūdens tvertnē. Noplūdušais šķidrums tiek savākts ar  smilšu vai tamlīdzīgu 
ugunsdrošu un absorbējošu materiālu palīdzību. Tukšus un sausus tirdzniecības iepakojumus var 
nogādāt iepakojuma savākšanas punktos, ja šāda iespēja nepastāv, tad vispārējo atkritumu 
savākšanas punktu. Šķidros atkritumus nogādā bīstamo atkritumu savākšanas punktos vai 
tamlīdzīgās vietās.

Glabāšana:  var uzglabāt neapkurināmās telpās.
Sastāvs: karsti apstrādāta lineļļa, dabīgie sveķi, tungas koka eļļa, terpentīns 

Iepakojums: 1L; 5L; 10L

Ražotājs: Amello Grupp OÜ, Mustamäe tee 16  10617 Tallina , Igaunija, tālr. +372 6 720 471
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