
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Parafino aliejus, skirtas medienai apsaugoti nuo drėgmės ir purvo.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta neapdorotiems ir anksčiau medienos apsaugos priemone dengtiems pirties suolams.

SAVYBĖSSAVYBĖS Naudojamas niekuo neapdorotiems mediniams paviršiams, pvz., pirties suolams.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

SpalvaSpalva Bespalvis, tamsina medienos spalvą.

IšeigaIšeiga 8–15 m²/l priklausomai nuo medienos paviršiaus akytumo.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 0.25 l, 1 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas arba švarus audinys.

Džiūvimo trukmėDžiūvimo trukmė Paviršių galima naudoti, kai aliejus susigeria į medieną. Susigėrimo trukmė priklauso
nuo paviršiaus akytumo.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) Apie 0,8 kg/l, ISO 2811.

Sausojo likučio tūrio dalisSausojo likučio tūrio dalis
(proc.)(proc.)

100

SandėliavimasSandėliavimas Saugoti nuo šalčio.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi
neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Nuplaukite plovikliu „Supi Saunapesu“ pagal instrukciją, kruopščiai nuskalaukite ir leiskite išdžiūti. Jei reikia, paviršių pašlifuokite ir
pašalinkite šlifavimo dulkes.

DengimasDengimas
Denkite naudodami teptuką arba švarų audinį ir leiskite aliejui susigerti į medieną. Jei susigeria iš karto, denkite pakartotinai.
Įkaitinkite pirtį ir nuvalykite aliejaus perteklių švariu audiniu.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Plaukite vandeniu ir muilu. Plaukite vandeniu. Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusį aliejų valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūraPaviršiaus priežiūra
Jei reikia, paviršių galite valyti po mėnesio (ne anksčiau).

Plaukite plovikliu „Supi Saunapesu“ (0,1–0,2 l ploviklio skieskite 5 l vandens). Purvo dėmes valykite neskiestu plovikliu „Supi
Saunapesu“. Pirties suolus balinkite plovikliu „Supi Saunapesu“, skiestu vandeniu santykiu 1:1, maždaug po 15 min. kruopščiai
nuskalaukite vandeniu. Jei reikia, iš naujo padenkite aliejumi „Supi Laudesuoja“.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą
pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
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