Bird Brand Complete Decking Oil
Minkštos ir kietos medienos terasų alyva
TECHNINĖ INFORMACIJA

Aprašymas

Blizgumo laipsnis
Išeiga
(vienam sluoksniui)
Darbo įrankiai
Džiūvimo laikas
Skiediklis ir įrankių
valymas
Sandėliavimas

Apribojimai

Pakuotės
Gamintojas

Alyva, skirta visapusiškai horizontalios medienos apsaugai. Alyva
skirta visų minkštos ir kietos medienos rūšių (įskaitant ir egzotines
medienas) apsaugai. Produkto sudėtyje esantys natūralūs aliejai,
dervų mišinys, UV filtrai apsaugo mediena nuo trinties, UV ir
drėgmės neigiamo poveikio. Alyva pasižymi itin dideliu skvarbumu
ir giliai įsigeria net į kietą ar labai sakingą medieną (ąžuolas,
maumedis, tikas ir kt.). Bird Brand Compleate Decking Oil gali būti
naudojama lauko baldų, medinių fasadų ir terasų bei kitos lauko
sąlygomis eksploatuojamos medienos apsaugai. Išdžiūvus alyva
visiškai nekenksminga naminiams gyvūnams ir aplinkai.
Matinis
6-7m2/1ltr
Teptukas, šepetys.
Sausas paliesti ir atsparus lietui: 2-4 val.
Pilnai išdžiūsta ir galima eksploatuoti po 48 - 72 val. (džiūvimo
laikas tiesiogiai priklauso nuo aplinkos bei paviršiaus temperatūros ir
drėgnumo).
Vaitspiritas. Paruoštas naudojimui – neskiesti! Įrankiai iškarto po
darbo plaunami su vaitspiritu.
Sandėliuoti vaikams neprieinamoje vietoje. Originalioje pakuotėje
produktas sandėliuojamas +5 ºC - +25ºC temperatūroje, gerai
ventiliuojamoje aplinkoje. Saugoti nuo šalčio!
Negalima naudoti produkto lyjant lietui ar esant dideliam atmosferos
drėgnumui.
Padengus impregnantu, paviršių reikia saugoti nuo lietaus ir vandens
poveikio 2-4 val (prie 20°C). Jeigu mediena labai sausa, grubaus
pjovimo, norint suteikti didesnę apsauga ar gydant užkrėstą medieną,
galima dengti 2-3 sluoksnius. Jei reikia, kiti sluoksniai dengiami
iškaro po ankstesnio sluoksnio susigėrimo į paviršių, nelaukiant kol
impregnantas visiškai išdžius. Nesusigėręs produkto perteklius turi
būt nuvalytas ar išsklaidytas po visą apdorojamą paviršių.
2,5 L
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Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi
praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes
negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei
medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant
produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.
Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com

