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SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca
22.11.17. SAUNAOIL specifikācija

SAUNAOIL
EĻĻA SAUNU KOKA LĀVU UN SOLU VIRSMU
AIZSARDZĪBAI





Aizsargā saunas lāvu un solu virsmas
Ierobežo ūdens uzsūkšanu
Uzlabo koka virsmu dekoratīvo izskatu

RAKSTUROJUMS:
Eļļa koka virsmu apdarei saunās un pirtīs. Aizsargā apstrādāto koksni pret mitruma un netīrumu iedarbību. Eļļa
iesūcas virsmā un piešķir koksnei dziļāku krāsas toni, vienlaicīgi pasvītrojot tās struktūru.
LIETOŠANAS SFĒRA:
Paredzēta koka lāvu un solu apdarei saunās un tvaika pirtīs. Atļauts izmantot gan neapstrādātu, gan iepriekš
eļļotu koka virsmu apstrādei pie nosacījuma, ka tās ir saglabājušas uzsūkšanas spēju.

TEHNISKIE PARAMETRI:
Krāsa:

Bezkrāsas

Žūšanas laiks 20ºC
temperatūrā:

Virsma ir gatava lietošanai pēc tam kad eļļa ir pilnībā iesūkusies koksnes
virsmā. Iesūkšanās ātrums ir atkarīgs no apstrādājamās koksnes
īpašībām.

Uzklāšanai izmantojamie
instrumenti:

Ota vai tīra auduma lupata.

Patēriņš:

8÷16 m²/l, atkarībā no koksnes porainības.

Glabāšanas laiks:

Glabāt cieši aizvērtā tarā sausā, labi vēdināmā telpā, attālinot no siltuma
avotiem un tiešas saules staru iedarbības, atsevišķi no pārtikas
produktiem un dzīvnieku barības.

Iepakojums:

0.4 l plastmasas pudele

LIETOŠANA:
EĻĻAS SAGATAVOŠANA DARBAM:
Produkts ir gatavs lietošana.
VIRSMAS SAGATAVOŠANA:
Apstrādājamo virsmu attīra no netīrumiem un putekļiem. Koksnei jābūt labi nožāvētai.
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EĻĻAS UZKLĀŠANA:
Eļļu uzklāj ar otu vai audumu ja apkārtējā gaisa un apstrādājamās virsmas temperatūrai nav zemāka par
+5ºC un relatīvais gaisa mitrums nepārsniedz 85%. Pēc uzklāšanas eļļai jānodrošina iespēja iesūkties
virsmā 10-20 minūšu laikā. Ja eļļa iesūksies nekavējoties, tad apstrādi jāatkārto. Pēc apstrādes saunu
jāsilda 30-60 minūtes un pēc tam ar audumu jānovāc neiesūkusies eļļa. Tad virsma ir gatava ekspluatācijai.
DARBA INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:
Darba instrumentu mazgāšanai izmantot siltu ūdeni un ziepes.
DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:
Satur balto minerāleļļu (naftas). Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Sargāt no bērniem.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. IEELPOŠANAS
GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM:
uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt.
Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes
saskaņā ar vietējo likumdošanu.

0.4 l

8÷16 m²/l

1h
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