HARDVOKSOLJE
„Gjøco Hardvoksolje“ yra aukščiausios kokybės paviršiaus natūralių aliejų ir kietojo vaško pagrindu
pagamintas produktas skirtas naudoti vidaus patalpose, medžio masyvo ir parketo grindims. „Gjøco
Hardvoksolje“ suteikia matinį, vandeniui atsparų ir tvirtą paviršių, pabrėžiantį natūralius medžio
atspalvius ir struktūrą. Galima tonuoti taip suteikiant skirtingus atspalvius.
„Gjøco Hardvoksolje“ tinka naudoti ant naujų ir neapdorotų medinių grindų arba šlifuotų medinių grindų
ir ant šlifuotų parketo grindų, taip pat atnaujinti ankščiau padengtus paviršius. Produktą taip pat galima
naudoti ant neapdorotos ar šlifuotos medienos, tokios kaip medinės detalės, stalviršiai ir baldai.

FIZINĖS PRODUKTO SAVYBĖS
Tipas:
Spalva:
Blizgumas:
Lakiosios medžiagos:
Santykinis svoris:

Vaitspirito (alkidochloride) pagrindu.
Skaidrus produktas, galima tonuoti
suteikiant skirtingus atspalvius.
Matinis, blizgumas gali skirtis priklausomai
nuo apdorojamo paviršiaus.
Ca. 35 volum%
Ca. 0,9 liter/kg

NAUDOJIMAS
Taikymo būdas:

Skiedimas :
Išeiga :
Džiūvimo laikas(23 °C
temperatūroje , 50% R.H
patalpos drėgmės.).

Rankinis dengimas naudojant trumpaplaukį volelį, teptuką,
kempinę. Galimas mechanizuotas darbas naudojant
atom.poliruoklį.
Prireikus galima skiesti vait spiritu.
Maždaug .15 - 25 m²/su litru priklausomai nuo pagrindo ir
dengimo būdo.
Apie 8 valandos, praėjus šiam laikui galima liesti.

Pilnai išdžiūsta:

Praėjus apie 24 valandoms po galutinio dengimo.

Minimali patalpos
temperatūra.

+15 laipsnių Celsijaus

INSTRUKCIJA
Naujai dengiamo paviršiaus paruošimas:
Paviršius turi būti švarus ir sausas, pašalintos medžio atplaišos užtaisyti stambūs paviršiaus
pažeidimai, švariai nuvalytos dulkes.
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Ankščiau lakuotų ar dažytų paviršių paruošimas:
Nuo ruošiamo paviršiaus nuvalykite riebalus lako ar kietvarškio likučius. Paviršius nušlifuojamas iki
medienos/parketo. Po šlifavimo privaloma išsiurbti paviršiaus plotą ir nuvalyti drėgnu skudurėliu taip
pašalinant dulkes bei kitus galimus nešvarumus. Tai atlikus galima naudoti HARDVOKSOLJE.

Produkto taikymas:
Hardvoksolje tepamas išilgine paviršiaus ploto kryptimi. Ant naujų ir pilnai šlifuotų paviršių dengiami
du produkto sluoksniai. Norint atnaujinti seniau teptą paviršiaus plotą užtenka vieno sluoksnio.

Paviršiaus priežiūra.
Įprastai naudojant užtenka siurbti ir sausai valyti

Sandėliavimas.

Produkto pakuotė turi būti sandariai uždaryta. Produktas laikomas sausai ir
pliusinėje temperatūroje.
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Platintojas bei atstovas Lietuvoje:
UAB,, Volonta’’
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.
Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets
kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig
avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som
halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter
tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.
Utgitt av Gjøco AS
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