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Terasų aliejus

Atspalviai ir apsauga Jūsų terasai bet kokiomis oro sąlygomis

osmo

R

24 m2/1l
1 sluoksniu

Pakuotės:
0,75 l
2,5 l
25 l

004
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006
bangkirai
(šviesus)

007
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009
maumedis

010
termo
medis

013
garapa

014
masaranduba

016
bangkirai
(tamsus)

019
pilkas

021
brandinto
ąžuolo

PRODUKTO APRAŠYMAS
Aliejus terasoms (vidaus ir išorės), šilko blizgesio. Mikroporėtas
paviršius leidžia medienai kvėpuoti, todėl mažėja medienos brinkimo bei skilinėjimo tikimybė. Aliejumi padengta mediena tampa
atspari drėgmei bei UV poveikiui. Lengva priežiūra - prieš peralyvavimą nebūtina paviršiaus šlifuoti, užtenka, kad jis būtų švariai
nuvalytas. Paprastas ir tolygus padengimas. Danga lieka koreguotina visą darbo laiką. Išdžiūvęs paviršius yra saugus žmonėms,
gyvūnams ir augalams (atsparus seilėms ir prakaitui pagal acc.
DIN 53160, tinka vaikų žaislams pagal EN 71.3)

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
OSMO Terasų aliejus tinka visoms medinėms lauko terasoms,
lauko baldams ir kitoms konstrukcijoms iš medienos. Aliejumi
galima dengti tiek paprastą tiek ir sunkiai įgeriančią egzotinę
medieną bei termo medieną.
SUDĖTIS
Pagrindą sudaro natūralūs aliejai (saulėgrąžų, dagių, linų sėmenų),
geležies oksido ir organiniai pigmentai, džiovikliai (džiuvimą
skatinančios medžiagos) ir vandenį atstumiantys priedai.
Lakieji priedai: dearomatizuotas vaitspiritas (be benzeno).
Šis produktas atitinka ES reglamentus (2004/42/EC) dėl didžiausio
leistino LOJ kiekio 500g/l (Cat. A/i (2010))
Detalesnė informacija prieinama atstovybėje

SAUGOJIMAS
Produktas gali būti laikomas penkerius metus ar ilgiau, jei pakuotė
yra pilnai ir sandariai uždaryta. Jei produktas buvo užšalęs, jis
atgaus savo savybes kambario temperatūroje po 24-36 valandų.
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Mediena turi būti švari, sausa ir neužšalusi (drėgnumas neturi
viršyti 20%).
Osmo terasų alyva yra paruošta naudoti, todėl nereikia jos skiesti.
Prieš naudojimą būtina gerai išmaišyti.
Gerai nuvalykite seną spalvą. Seni dažai ir lakas turi būti pilnai
pašalinti. Rekomenduojama medieną šlifuoti dirbant su kauke nuo
dulkių. Jei yra galimybė – aliejų uždažykite ant visų lentos pusių.
Šviežia mediena, ir ypatingai kietmedis, turi būti išvėdinti po sudėjimo (palikta lauke apytiksliai 6 savaitėms). Tokiu būdu mediena
tampa geriau įgerianti ir pasisavina produktą efektyviau.
Galutinis rezultatas priklauso nuo medienos, todėl visada
rekomenduojama pirmiau atlikti bandymus ir įsitikinti, ar gaunamas
rezultatas tenkina.
Jei reikalinga papildoma apsauga nuo medienos mėlynavimo,
puvinio ar vabzdžių, rekomenduojama medieną pirmiau nutepti su
Osmo medienos impregnantu WR* iš visų pusių.

TECHNINIAI DUOMENYS
Santykinis tankis: 0.85-0.95 g/cm³;
Klampumas: 30-60s DIN EN ISO 2431/3 mm, tąsus;
Aromatas: silpnas/lengvas, išdžiūvus - bekavapis;
Užsiliepsnojimo temperatūra: >60°C acc. to DIN EN ISO
2719
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TAIKYMO METODAI
Plonai ir tolygiai tepkite ant švarios medienos pagal medienos raštą
su Osmo natūralių šerių teptuku ir gerai išskirstykite. Norint greičiau
padengti didesnius plotus rekomenduojame Osmo grindų šepetį
150 mm, kuris skirtas terasoms ir grindims, todėl leidžia jums dirbti
ergonomiškiau. Leiskite džiūti apytiksliai 12 valandų esant gerai
ventiliacijai. Išdžiūvus pirmam sluoksniui, denkite antrą sluoksnį.
Atnaujinant, pakanka vieno sloksnio ant švaraus ir sauso
paviršiaus.

PASTABA

ĮRANKIŲ VALYMAS
Patartina įrankius valyti su Osmo Šepečių Valikliu ir skiedikliu (be
aromatinių junginių) arba su vaitspiritu.

DĖMESIO
Saugokite nuo vaikų. Neleiskite patekti į akis, ant odos ar drabužių.
Gali sukelti alergines reakcijas. Jei reikalinga medikų apžiūra –
turėkite su savimi pakuotę ar etiketę. Naudoti tik lauke ar gerai
vėdinamose patalpose. Pakuotes/pakuočių turinį išmesti laikantis
LR reglamentų. SVARBU: suteptus drabužius ir audinius nedelsiant išplaukite arba sudėkite į uždarą sandarų konteinerį (turi
tendenciją savaime užsiliepsnoti). Išdžiuvęs paviršius atitinka B2
kategoriją (normalus užsidegimas) pagal DIN4102 reglamentus.
Esant reikalui suteikiame SDL (Saugos duomenų lapus).

DŽIŪVIMO LAIKAS
Apytiksliai 12 valandų (esant normalioms sąlygoms –23°C/50%
santykinės oro drėgmės). Žemesnė temperatūra ar didsnė oro
drėgme gali gerokai prailginti džiuvimo laiką. Užtikrinkite gerą
ventiliaciją, kol pavršius džiūsta.
DENGIAMUMAS
1 litru galima padengti iki 24 m2 vienu sluoksniu.
Produkto dengiamumas labai priklauso nuo medienos sąvybių.
Pateikta išeiga lygiam ir obliuotam paviršiui. Kitokie paviršiai gali
įtakoti padengiamo ploto kiekį.

R

Osmo terasų alyva 007 yra skaidri, todėl suteikia ribotą apsaugą
nuo UV spindulių (pilkėjimo).
Siekiant išvengti pilkėjimo intensyviai naudojamuose plotuose, juos
reikia atnaujinti dažniau.
Jei pilkėjimo procesas jau prasidėjęs – atšviežinkite paviršių su
Osmo atnaujinimo geliu Power Gel ir pardažykite.
Kai kurios medienos rūšys turi vandeningų išskyrų (sakai ir pan.),
kurie gali išlysti medienai džiūstant.

ATLIEKŲ TVARKYMAS
Išmeskite likusį produkta ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias
rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos
skardinės gali būti perdirbamos.
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