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Techninis aprašymas

Artikulo Nr. 2632-36

Aidol Universal Öl
Universalus aliejus – tai ilgalaik÷ apsauga medin÷ms terasoms ir
sodo baldams, aukštos kokyb÷s žaliavų ir s÷menų aliejaus
pagrindu.

Panaudojimo sritys
Aidol Universal-Öl aliejus skirtas
ilgalaikei medinių sodo konstrukcijų
apsaugai. Ypač tinka mediniams
sodo baldams iš tokių medienos
rūšių kaip tikas, bangkirai, maumedis, didžioji pocūg÷ (douglasie),
massaran-duba, robinie ir kt.

Produkto duomenys

Tankis:
Konservantas:
Tiekimo forma:
Atspalviai:

Žinoma, tinka dengti ir kitas medienos rūšis.
Produkto savyb÷s
Aliejaus sud÷tyje yra specialių
žaliavų, kurios medienos paviršiui
suteikia apsaugą nuo vandens
patekimo. Tokiu būdu sumažinamas medienos brinkimas. Aidol
Universal-Öl aliejus įsigeria itin
giliai, taip apsaugodamas ją nuo
nešvarumų patekimo.
Aidol Universal-Öl aliejus nesilupa
ir netrūkin÷ja.
Aidol Universal-Öl aliejus pagamintas vandens pagrindu, tod÷l neturi
aitraus kvapo.
Aidol Universal-Öl aliejus savo
sud÷tyje turi konservantų, kurie
apsaugo paviršių nuo mikrobų
pažeidimų (pel÷sio, dumblių ir kt.).
Aidol Universal-Öl aliejus greitai
džiūsta.
Aidol Universal-Öl aliejus tarnauja
3 kartus ilgiau, nei įprastiniai aliejai
(priklausomai nuo medienos rūšies, apkrovos ir sluoksnio storio).
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apie 1,03 g/cm³ esant 20 ºC temp.
0,3% 3-jod-2-propinilbutilkarbamato
balta skardin÷ 0,75 L; 2,5 L; 5 L
2632 Aidol Bangkirai-Öl (bangkirai)
2633 Aidol Douglasien-Öl (didžioji pocūg÷)
2634 Aidol Lärche-Öl (maumedis)
2635 Aidol Teak-Öl (tikas)
2636 Aidol Universal-Öl (bespalvis)

Naudojimas
Tepama teptuku.
Mediena turi būti sausa ir švari. Seni
ir atsilupę dažai turi būti pašalinami.
Nusitrynusius
senus
aliejuotus
paviršius nuvalyti ir gerai nušlifuoti.
Spygliuočių medieną, kaip ir kitą
grybelio pažeistą medieną išor÷je,
gruntuoti
medienos
apsaugos
priemon÷mis
(pvz.
Aidol
Grund/Bläuesperre).
Produkto skiesti nereikia; tepama
plonai, plaušo kryptimi, dviem
sluoksniais; teptukas turi būti skirtas
dirbti
su
vandens
pagrindo
produktais.
Medienos pjūvio vietas reikia ypač
gausiai ištepti su Aidol Universal-Öl
aliejumi dviem sluoksniais; taip
suteikiama patikima apsauga nuo
dr÷gm÷s.
Prieš dirbant, darbo metu ar po
pertraukų produktą gerai išmaišyti.
Rekomenduojama
atlikti
bandomuosius dažymus ant nedidelių
plotų. Tokiu būdu patikrinamas
atspalvis, bei produkto sukibimas su
paviršiumi.
Aliejaus atspalviai pritaikyti atitinkamai medienos rūšiai, tačiau gali
būti naudojami ant įvairios medienos.

Tik reikia atkreipti d÷mesį, kad gali
skirtis atspalvis nuo Remmers
palet÷s ir apdoroto paviršiaus.
Nurodymai
Norint sumažinti dr÷gm÷s kaupimosi vietas ir tokiu būdu išvengti
pel÷sio bei grybelio rekomenduojame terasos grindis (ypač įdubusias vietas) reguliariai nušluoti
šepečiu ar šluota. Jei įmanoma,
rekomenduojame padaryti terasos
grindis šiek tiek (apie 1-2 %)
nuožulnias, kad nesikauptų vanduo.
Terasos grindims sutvirtinti rekomenduojama naudoti nerūdijančias
vinis ir varžtus iš plieno.
Sakingos medienos, pvz., maumedžio, paviršių nuvalyti su skiedikliu
V 101.
Mediena, savo sud÷tyje turinti
didelį kiekį rūgščių, pvz., ąžuolas,
maumedis, robinie, kapur, bangkirai, merbau, iroko, belinga, eukalyptus, douglasie ir kt., esant gausiems krituliams gali išskirti į
paviršių rūgštis; jos gali nutek÷ti ir
ištepti su mediena besiribojantį
paviršių, pvz., šviesias plytas, tinką
ir pan.
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Aidol Universal-Öl aliejus naudojamas tik pagal paskirtį ir tik pagal
naudojimo instrukciją. Saugoti nuo
vaikų. Vengti patekimo į akis ir ant
odos. Darbo metu nevalgyti,
negerti ir nerūkyti. Laikyti atokiau
nuo maisto, g÷rimų ir gyvulių
pašaro. Dirbant uždaroje patalpoje
pasirūpinti geru v÷dinimu.
Aidol Universal-Öl aliejai gali būti
maišomi tarpusavyje, tačiau jokiu
būdu negalima maišyti su kitais
aliejais (pvz., Aidol Pflege-Öl).
Aidol Universal-Öl (bespalvis)
Reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad
pigmentuotas produktas tarnauja
ilgiau, nei bespalvis.
Ant spygliuočių medienos rekomenduojama tepti tris Aidol
Universal-Öl aliejaus sluoksnius.
Darbo įrankiai ir jų valymas
Darbo įrankius iškart po darbo
plauti vandeniu ir plovimo priemon÷mis. Valymo likučius utilizuoti
pagal galiojančius potvarkius.

Nelimpa dulk÷s po maždaug 2 val.
Galima liesti po maždaug 4 val.
Pilnai išdžiūvęs po maždaug 24
val.
Kietos medienos rūšys džiūsta
ilgiau, tad prieš naudojimą reikia
palaukti kol ji gerai išdžius.
Tinkamiausios sąlygos darbui:
20°C temperatūra ir 65 % oro
dr÷gm÷.
Žemesn÷ temperatūra ir didesn÷
oro dr÷gm÷ prailgina džiuvimą.

Utilizacija
Produkto likučiai utilizuojami pagal
galiojančius potvarkius.
Tuščios pakuot÷s atiduodamos
antriniam perdirbimui.
Ženklinimas
WGK:
ADR:

2
-/-

Sand÷liavimas
Uždaroje originalioje pakuot÷je,
sausoje ir ne minusin÷je temperatūroje mažiausiai du metus.
LOJ kiekis
ES- ribin÷ produkto vert÷ yra 140
g/l (2010).
Šiame produkte LOJ vert÷ neviršija
80g/l.
Saugos duomenys
Darbo metu ir sand÷liuojant laikytis
įprastinių saugumo reikalavimų.
Produkto sud÷tyje yra 3-jod-2propinilbutilkarbamato, gali sukelti
alerginę reakciją.
Smulkesn÷ informacija nurodyta
produkto saugos duomenų lapuose.

Išeiga
Ant lapuočių medienos:
1 sluoksnis: 60-80ml/m²
2 sluoksnis: 40-60ml/m²
Ant spygliuočių medienos:
1 sluoksnis: 80-100ml/m²
2 sluoksnis: 60-80ml/m²
3 sluoksnis: 60-80ml/m²
Prašome
neviršyti
naudojimo kiekio.

Džiuvimas

nurodyto

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais
gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais
duomenimis.
Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant,
techninio aprašymo turinys n÷ra gamintojo garantija.
Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja
raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.
Iš÷jus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji
netenka savo galios.

2632-TM-11-10

UAB „Remmers Baltica“, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, Tel.: +370 5 2164237, Faks.: +370 5 2164233, www.remmers.lt

