GJØCO OLJEBEIS
Gjøco Oljebeis tai tiksotropinio – alkidinio aliejau pagrindu pagaminta aukščiausios kokybės alyva
sudėtyje turinti priedų apsaugančių medį nuo juodojo grybelio. Produktas puikiai įsiskverbia į
medieną taip užtikrinant veiksmingą impregnavimą, sukuria apsauginę plėvelę apsaugančią nuo
aplinkos veiksnių. Tinkamas naudoti ant naujos ir ankščiau dažytos medienos.

TECHNINIAI DUOMENYS
Tipas:
Bazė:

Alkydochlorido.
C ir GUL.

Užsiliepsnojimas:
Santykinis svoris (kg/l):
Kietosios dalelės(volum %):

>62 °C
0.9
Ca.46

INSTRUKCIJA
Dengimas:

Teptukas, volelis, pulverizatorius.

Skiedimas/ plovimas:
Šlapios plėv.storis:
Sausos plėv.storis:
Išeiga:
Obliuota mediena:
Neobliuota mediena:
Purškimas pulverizatoriumi:
Purkštukas:
Purškimo kampas:
Slėgis:
Temp.drėgmė (23 °C, 50% R.H.):
Galima liesti:
Galima perdažyti

Vait spiritas
90 mikrometrų
35 mikrometrų
10–12 m²/su litru
5–8 m²/su litru
0.015", 0,35 mm
65°-80°
150 kg/cm², 15MPa
6 valandos. Žema temperatūra prailgina džiūvimo laiką .
24 valandos. Priklausonuo aplinkos temperatūros, kritulių
ir t.t

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Paviršiaus paruošimas
Paviršius turi būti švarus ir sausas, pašalintos medžio atplaišos užtaisyti stambūs paviršiaus
pažeidimai, švariai nuvalytos dulkes.
.
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GJØCO OLJEBEIS
Dengimas
Produktas
yra paruoštas naudojimui ir paprastai neturėtų būti skiedžiamas. Nauja neobliuota mediena padengiama
2 sluoksniais, o nauja obliuota mediena - 3 sluoksniais. Anksčiau nudažyta, beicuota mediena 1–2
sluoksniais, jei reikia, 3 sluoksniais.
.

Sandėliavimas
Gabendami dažus laikykite sandariai uždarytus, vertikalioje padėtyje.Laikykite
produktą sausoje, šiltoje patalpoje

UTELIZAVIMAS

Produktą draudžiama pilti į kanalizaciją ar vandens telkinius, tai pat, bet kur specialiai tam nepritaikytose
vietose. Produktas turi būti utelizuojamas kaip statybinė atlieka

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo
sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi
laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasiliekame teisę pakeisti
pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.
Utgitt av Gjøco AS
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