Techninių duomenų lapas

JOTUN Treolje V
Produkto aprašymas
Tipas
Speciali alyva lauko sąlygoms naudojama ant šviežios, impregnuotos arba vakuminiu būdu impregnuotos
medienos.

Savybės ir privalumai
Suteikia itin gražią dengto medžio išvaizdą. Apsaugo medieną nuo skilimų ir įtrukimų kuriuos įtakoja saulės
šviesa ir drėgmė. Sudėtyje yra efektyvi konservuojanti medžiaga kuri naikina ir apsaugomedieną nuo pelėsio.
Alyva pasižymi puikiomis skvarbumo ir vandens atstumimo savybėmis.

Naudojimas
Lauko baldams, valtims, lieptams, lauko sienoms ir t.t

Duomenys
Galimos bazės

Skaidri bazė tonojuojama pagal Oljebeis C bazę.

Tipas

Alkidinė alyva sujungta su vandens molekulėmis.

Kietosios dalelės

25

Santykinis svoris

0.98kg/l

± 2 volume%

Dengimas
Paruoštas naudoti produktas. Skardinių su skirtingais produkcijos numeriais turinys turėtų būti maišomas. Gerai
išmaišykite. Produktui turi būti leista visiškai išdžiūti, prieš leidžiant apdorotą medį paveikti lauko sąlygoms.
Tepimas ant mažiau sugeriančių paviršių : stipriai įtrinkite produktą į medį.. Pigmentuotas produktas suteikia
geriausią apsaugąnuo UV. Pakuotėje produktas atrodo balkšvas, tačiau sausas taps bespalvis.

Dengimo įrankiai/metodai
Teptukas arba volelis. Produktas neskirtas purkšti.

Darbo įrankių valymas
Vanduo.

Dengiamumas ir plėvelės storis
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This technical data sheet supersedes those previously issued.
The Technical Data Sheet (TDS) is recommended to be read in conjunction with the Safety Data Sheet (SDS) for this product.
For your nearest local Jotun office, please visit our website at www.jotun.com.

Technical Data Sheet
JOTUN Treolje V

Dengiamumas 1
sluoksniu (m²/liter)

Rekomenduojamas dengimo
storis (μm)
Šlapias
(apskaičiuotas)

Rekomenduojamas:

6

-

10

100

-

167

Sausas
(apskaičiuotas)
25

-

42

Salygos dengimo metu
Venkite tepti tiesioginiuose saulės spinduliuose, drėgname ore ir žemoje temperatūroje.

Džiūvimo laikas
Aukšta drėgmė ir žema temperatūra ilgina džiūvimo laiką.
Džiūvimo laikas matuojamas nurodytomis vertėmis:
Santykinė drėgmė (RH) 50 %
10 °C
15 °C
Oro temperatūra
Paviršiaus temperatūra
10 °C
15 °C
Galima liesti
Galima naudoti

48 h
96 h

24 h
48 h

23 °C
23 °C
6h
24 h

Naudojimo instrukcija
Paviršiaus paruošimas
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Prieš dengiant galima pašiaušti smulkiu švitriuniu(180-200). Naujai padengti
gaminiai turi pilnai išdžiūti prieš nuolatinį naudojimą.

Dengimas
Švarų paruoštą paviršių denkite dviem sluoksniais tarp dengimo leisdami produktui išdžiūti. Pertekliu
nuvalykite sausu skudurėliu nepaliekančiu pūkų ir kitų smulkių dalelių ant paviršiaus.

Sandėliavimas
Laikydami ir gabendami produktą laikykite vertikalioje padėtyje sandariai uždarytą.

Atsakomybė
Šiame dokumente pateikiama informacija, remiantis Jotun žiniomis, pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine
patirtimi. „Jotun“ gaminiai yra laikomi pusgaminiais, todėl jie dažnai naudojami sąlygomis, kurių Jotun negali
valdyti. „Jotun“ negali garantuoti nieko, išskyrus paties produkto kokybę. „Jotun“ pasilieka teisę pakeisti nurodytus
duomenis be išankstinio įspėjimo. Vartotojai visada turėtų pasitarti su „Jotun“ arba atstovais, kad gautų konkrečių
nurodymų dėl bendro šio produkto tinkamumo jų poreikiams ir konkrečios taikymo praktikos.

