TIIKKIÖLJY
SISÄLTÄÄ UV-SUOJAN
Suojaa ja hoitaa puupintoja sekä poistaa harmauden
kuivuneesta puusta.

Tuotenumero:
226644 (250ml)
226643 (1L)

•

Riittoisa puuta suojaava ja hoitava öljy

•

Sisältää UV-suojan, kestää voimakasta auringonsäteilyä

•

Antaa puulle kestävän pinnan

•

Poistaa harmauden kuivuneesta puupinnasta

•

Erinomainen tiikkikalusteille ja -pinnoille sekä veneen kansille

•

Korkea kuiva-ainepitoisuus = Sisältää runsaasti öljyä!

colornova.fi

TIIKKIÖLJY
SISÄLTÄÄ UV-SUOJAN
Nitor Tiikkiöljy poistaa harmauden kuivuneesta
puusta ja sisältää UV-suojan. Kestää voimakasta
auringinsäteilyä sekä suojaa ja hoitaa puupintoja.
Soveltuu erinomaisesti erityisesti tiikkikalusteille ja
-pinnoille sekä veneen kansille.
Käyttöohje

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Pitkään suojaamattomana
ollut pinta on hiottava ensin kevyesti.
Levitä siveltimellä, nukkaamattomalla kankaalla tai talouspaperilla ja imeytä huolellisesti. Kuiva puu voi tarvita lisäkäsittelyn. Täyden suojan saamiseksi tulee öljyä hieroa puuhun,
kunnes pinta on täysin kyllästetty.

Tiikkiöljy -tuotteen lisäksi
tarvitset:
Sivellin / Nukkaamaton kangas /
Talouspaperi
(Hiomapaperi)
(Lakkabensiini työvälineiden
puhdistukseen)

Riittoisuus:
250ml = n. 2,5-3,75m2
1L = n. 10-15m2
Kuivumisaika: 1 tunti
Käsittelylämpötila:
Alkaen +10 °C
Pakkauskoot: 250ml ja 1L

Anna kuivua 1 tunti ja pyyhi imeytymätön ylimääräinen öljy
pois kankaalla.
Öljyn ei kuulu muodostaa lakkamaista kalvoa, vaan sen tulee
tunkeutua puun aluskerrokseen.
HUOM! Käsittelyssä käytettyjen kankaiden, trasselin tms.
itsesyttymisvaara. Kostuta kangas veteen tai hävitä
polttamalla.

Huomioita ja rajoituksia
Säilytetään viileässä. Suojattava lämmöltä / avotulelta.

Kuiva-ainepitoisuus: 40%
Korkea kuiva-ainepitoisuus
tarkoittaa, että tuote sisältää
runsaasti öljyä.
Sisältää:
Kevyt mineraaliöljy, tisle
(maaöljy), vetykäsitelty kevyt

Työkalujen puhdistus: Lakkabensiini.
Pakkauksen kierrätys: Sisältö / pakkaus tulee hävittää
ongelmajätteenä.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat
tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja
sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin.
Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän
omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen.
Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä
tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 03/2019.
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