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Produkto aprašymas 

Speciali, natūrali alyva skirta išorės darbams. Dėl gilaus įsiskverbimo, mediena taps 
apsaugota, bet išliks savybė kvėpuoti garams. Natūrali medienos tekstūra tapsi ryškesnė. 
Pasiekiama atsparumo klasė R10 iš BGR 181 ir DIN 51130. 
 
Naudojimo sritis 

Impregnuoti bei apsaugoti sodo baldus, terasas ir kitus statinius pagamintus iš medienos, o 
ypač Tiko. 
 
Savybės 

 Giliai įsiskverbia 

 Natūrali 

 Padidinta UV apsauga 

 Puikus atsparumas atmosferiniam poveikiui  

 Lengva naudoti 

 Taip pat tinka ir lauko baldams 

  

 Techniniai duomenys 
 

Artikulo Nr. 10615 
Pakuotės Skaidri 10l, 2,5l ir 0,75l 

Spalvota 2,5l ir 0,75l 
Įpakavimas Dežė: 1 x 12l  

Paletė: 42 x 12l  
Dėžė: 4 x 2,5l  
Paletė: 120 x 2,5l 
Dėžė: 6 x 0,75l  
Paletė: 432 x 0,75l 

Saugojimas ir 
Gabenimas 

Nebijo šalčio, galioja 36 mėn, pagal 
ADR nepavojingas 

Giskodas Ö 60 
 
Alyva sudrėkintus audinius, poliravimo padus ir dulkes, 
likusias nuo poliravimo, privaloma sudrėkinti su vandeniu ir 
saugioje pakuotėje išmesti į nedegius konteinerius. Kitu 
atveju galimas savaiminis užsidegimas! Sausos 
produkto liekanos gali užsiliepsnoti savaime. 

 

Išeiga Minkšta mediena: 200-250ml/m² 
Kieta mediena:     100-120ml/m² 

  
Darbo įrankis 
Dažymui skirtas teptukas, LOBATOOL Oil šepetys, audinys 
be pūkų. 
  
Džiūvimas 
Vaikščioti galima po 12 val. 
  
Skiediklis Neskiesti. Produkas paruoštas 

naudojimui. 
 

Sudėtis 

Rafinuoti augaliniai aliejai (saulėgražų aliejus, medienos 
aliejus, sėmenų aliejus), silicio rūgštis, džiūvimo priedai (be 
švino), antioksidantai (be fenolio ir oksimų), vaitspiritas 
(išgrynintas ir be kvapo). 

 

 
 
Spalvos (ši spausdinta spalva gali skirtis nuo realios spalvos ant medienos) 

 
Bangkirai 
šviesi 
 

Bankirai tamsi 
 

Douglas 
 

Garapa  
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Naudojimo informacija: 

 Prieš darbą gerai sukratyti 

 Paisyti saugos reikalavimų 
*)  Paisykite pagrindinių LOBASOL

®
 produktų naudojimo taisyklių. 

 
Paruošimas: 

Dirbant lauke, reikalinga minimum + 10°C temperatūra. Mediena turi būti švari ir išdžiuvusi. Pašalinkite senas alyvas ir dažus, 
kerpes ar kitus nešvarumus. 
 
Nauja mediena su tankiu ir sunkiai įgeriančiu paviršiumi: 

dažnai nesugeba įgerti pakankamą alyvos kiekį, todėl medienos poras reikia atverti. Tai gali būti padaryta, kai mediena gauna 
lietaus arba pakartotinai drėkinant su vandeniu (leisti medienai pilnai išdžiūti tarp drėkinimų). 
 
Sena mediena su sena alyva ir senos medinės terasos ar deniai: 
Gali būti nušlifuotos mechaniškai pvz su FG Terrassen-Blitz ir FG Terrassen-Randy mašinomis. 
 

Alternatyva: galimas intensyvus valymas su LOBA ParkettSoap priemone (arba neskiestu Deck & Teak Refresh)  

- sumaišykite ParkettSoap su vandeniu santykiu 1 : 2  
- sudrėkinkite paviršių ir trinkite su šepečiu 
- nuskalaukite purviną sluoksnį su vandeniu  
- nualyvuokite Deck & Teak alyvą, kai paviršius pilnai išdžiuvo.  

 

Kai valymui naudojate aukšto slėgio purkštuvą, reguliuokite srovės spaudimą, kad nesugadintumėte medienos paviršiaus. 
 
Naudojimas: 

1. Tolygiai ir neskubėdami, užtepkite Deck & Teak alyvą išilgai medienos rievės su dažytojo teptuku arba skudurėliu be 
pūkų. 

2. Po 30 minučių perteklinį nesusigėrusį kiekį nusausinkite su dažytojo teptuku ar tuo pačiu skudurėliu. 
3. Naudokite sugeriantį skudurėlį, kad pašalinti perteklinę alyvą nuo sodo baldų, o ypač nuo kėdžių, tol kol paviršius taps 

visiškai sausas. 
4. Naudokite LOBATOOL alyvos šepetį dideliems plotams. 
5. Jei reikia, po nakties nualyvuokite antrą sluoksnį.  

 
Atminkite: 

Prieš pradėdami alyvuoti su Deck & Teak spalvota alyva, mes rekomenduojame padaryti mažą bandyminį plotą. Skirtingos 
spalvos gali būti maišomos tarpusavyje. Norint pasiekti skaidresnę spalvą, į spalvotą alyvą galite įpilti skaidrios alyvos. 
 

Atminkite, jog pagrindinė darbo su LOBASOL
®
 produktais informacija yra dalis šio aprašymo ir ją reikia taip pat 

atminti.  


