
                   Bird Brand Danish Oil 

             Alyva vidaus ir lauko medienos apsaugai 
Bird Brand Danish Oil tai natūralių aliejų (sudėtyje yra tungamedžio alyvos), dervų ir sikatyvų 

mišinys skirtas lauko ir vidaus medienos apsaugai ir sukuriantis patrauklią bei atsparią dangą. 

Aliejus paviršiui suteikia satino blizgesį. 

Skirtas visų medienos rūšių apdailai ir gali būti naudojamas durų, langų, lauko ir vidaus baldų, bei 

kitų medinių paviršių padengimui vidaus bei lauko sąlygomis. Tinkamas tepti  žaislams, virtuvės 

rakandų medinėms dalims ( pvz. rankenoms, medinių indų išoriniams paviršiams  ) 

Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas. Visos dažų, lakų ar kitokios apdalinės dangos turi būti 

pilnai pašalintos nuo paviršiaus. Jeigu mediena užkrėsta grybeliu ar puviniu, paviršius turi būti 

maksimaliai nuvalytas iki matomai švarios medienos. Dažomas paviršius turi būti sausas. Senos 

aliejaus ar vaško dangos turi būti pašalintos ir paviršius nuplautas su vaitspiritu. Norint suteikti 

paviršiui kitą atspalvį, prieš alyvuojant galima medieną beicuoti 

 ·       Paruoštas naudojimui – neskiedžiamas. 

·       Prieš naudojimą ir darbo metu gerai išmaišyti. 

·       Negalima naudoti produkto lyjant lietui ar esant dideliam atmosferos drėgnumui. 

Padengus impregnantu, paviršių reikia saugoti nuo lietaus ir vandens poveikio 8 val (prie 20°C).. 

·       Negalima naudoti aliejaus, jei aplinkos ar dažomo paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei 5°C 

  Aliejus dengiamas esant 15 – 25C°. Negalima dengi aliejaus esant žemesnei temperatūrai nei 5Cº, 

esant rūkui ar lyjant lietui. 

Bird Brand Danish Oil aliejus ant paviršiaus dengiasi teptuku ar švaria šluoste, nesusigėrusio 

aliejaus perteklių, po 15 minučių reikia nuvalyti. Kiti sluoksniai dengiami 4-8 val intervalu, tik 

pilnai susigėrus ir išdžiūvus ankstesniems alyvos sluoksniams. 

Ąžuolo ir minkštos medienos paviršiai yra jautrūs drėgmei ir pelėsiams. Norint išvengti medienos 

dėmių, rekomenduojama prieš alyvuojant medieną impregnuoti giluminiu antiseptiku. Alyva 

dengiama tiek sluoksnių, kol pasiekiama optimali norima medienos išvaizda, bet ne mažiau kaip 2 

sluoksniai vidaus medienai ir 3 sluoksniai lauko medienai. Horizontalius lauko medienos paviršius 

rekomenduojama dengti ne mažiau kaip 4 alyvos sluoksniais. 

Lauko medieną rekomenduojama peralyvuoti vieną kartą metuose. 

 Pilnai išdžiūsta ir galima eksploatuoti po 24-48 val.* 

*(džiūvimo laikas tiesiogiai priklauso nuo meidenos rūšies, aplinkos bei apdorojamo paviršiaus 

temperatūros ir drėgnumo). 

Su vienu litru padengiama apie 8 – 14 m² ploto vienu sluoksniu. (išeiga tiesiogiai priklauso nuo 

medienos rūšies ir jos apdirbimo kokybes, aplinkos bei paviršiaus temperatūros ir drėgmės). 

Degumo laipsnis : Degus.  Plyksnio temperatūra - ~41°C 

VOC (VOC – lakių organinių komponentų) didelė – daugiau nei 40%. 

Prieš įrankių valymą nuo jų reikia pašalinti impregnanto likučius. Iškarto po darbo įrankiai 

plaunami su vait spiritu ar specialiai tam skirtais valikliais. Norint užtikrinti ilgesnį įrankių 

tarnavimą, įrankius galima praplauti su šiltu vandeniu ir muilu. 

Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų . 

Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. 

Sandėliuoti vaikams bei naminiams givūnams neprieinamoje vietoje. Produktas sandėliuojamas  

originalioje pakuotėje +5ºC –  +25ºC temperatūroje, gerai ventiliuojamoje aplinkoje.  Saugoti nuo 

šalčio! 
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