Tehniline infoleht
Art. Nr. 0695

Aidol Hartwachs-Öl
Õlivaha looduslike õlide baasil ja pliivabade
kuivainetega.

Kasutusala
Õlivaha kasutamiseks
sisetingimustes ennekõike
puitpõrandate ja –treppide
töötlemiseks. Õlivahaga Aidol
Hartwachs-Öl võib töödelda ka
kvaliteetset täispuitmööblit,
paneele, liiste ja korkpindu.
Toodet ei soovitata kasutada köögi
tööpindade töötlemiseks, sest
need pinnad puutuvad sageli
veega kokku.

Toote andmed
Tihedus:
Läikeaste:
Leekpunkt:
Pakend:
Värvitoon:

u 0,84 g/cm³ temp. 20°C
poolmatt
u 44°C
valgeplekist anum 0,75 l; 2,5 l ja 20 l
anumas kergelt pruunikas

Toote kirjeldus

Töötlemine

Õlivaha on värvitu ja sobib
peaaegu kõigile puiduliikidele.
Vaha tungib sügavale puidu sisse
ja rõhutab puidu loomulikku
struktuuri. Tänu immutavale
toimele moodustub puidu
pealispinnale mustust tõrjuv ja
libisemisvastane kaitsekile.
Vastab normi DIN 68 861, 1. osa
keemilise koormuse nõuetele,
koormusgrupile 1 C ja normile DIN
EN 71-3. Ajakiri Õko-Test
(08/2004) nimetas õlivaha Aidol
Hartwachs-Öl väga heaks tooteks.

Erinevatele pindadele kandmisel
tuleb toimida erinevalt:
1. Puit- ja korkpõrandad lihvida
lihvimismasinaga. Lõpplihv ei
tohiks olla peenema teralisusega
kui 100-120. Seejärel hõõruda
õlivaha Aidol dur Hartwachs-Öl
vastava töövahendiga korralikult
puidu pinna sisse. Suurematel
pindadel on mõistlik kasutada ühe
kettaga ja valge poleerimispadjaga
masinat. Pärast üle öö kuivamist
võib peale kanda teise kihi.
Vahelihvimist ei ole vaja teostada,
kuid soovi korral võib pinnad
kergelt üle poleerida ühe kettaga
või beeži poleerimispadjaga
masinaga.
2. Puittrepi astmed jms lihvitakse
teralisusega 120. Kanda õlivaha
pinnale vastava pintsliga ja
korralikult sisse hõõruda.
Sissehõõrumiseks võib kasutada
ka valget patja, seejuures ei tohi
pinnale jääda mingeid materjali
ülejääke.
3. Mööbli pinnad, väikesed
puitesemed lihvitakse teralisusega
180.
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Õlivaha kantakse peale pintsli või
vastava lapiga.
Kõigi pealispindade kohta kehtib
järgmine:
Pinnale ei tohi jääda mingeid
materjali jääke. Ennekõike kehtib
see mitteimavate detailide kohta,
sest takistab normaalset
kuivamisprotsessi. Teise vahakihi
soovitame peale kanda pärast üle
öö kuivamist. Aluspinna imavust
saab mõjutada lihvimisega. Mida
peenem on lihv, seda vähem
õlivaha puit sisse võtab ja seda
väiksem on puidu kaitse.
Kui õlivaha kantakse pinnale liiga
paksult, võivad tumedast puidust
pindadele tekkida plekid.
Kui pärast teise kihi pealekandmist
esineb läikeerinevusi, põhjuseks
puidukiudude ebapiisav
küllastumine, võib kogu pinna
ulatuses peale kanda veel ühe
õhukese vahakihi.
Aluspinnaga sobivuse ja värviefekti
kontollimiseks soovitame teostada
proovikatmise.

Juhised

Puhastamine ja hooldus

Kasutada hooldusõli Aidol
Hartwachs-ÖL ainult
nõuetekohaselt ja vastavalt
kasutusjuhendile.
Hoida lastele kättesaamatus
kohas. Vältida sattumist
silmadesse ja nahale.
Mitte süüa, juua, suitsetada ega
tarbida narkootilisi aineid
töötamise juures. Mitte hoida ega
ladustada toiduainete ega
loomasööda läheduses.
Siseruumides töötlemisel tagada
hea ventilatsioon. Õlivaha Aidol
Hartwachs-Öl ei tohi kasutada
samas pihustuskambris, kus
kasutatakse nitrotsellulooslakki või
lakipeitsi.
Oht ise süttida (ohutuseeskiri VBG
23 § 12). Õlivahaga saastunud
tekstiilid (nt puhastuslapid,
tööriietus) võivad iseeneslikult
süttida. Selle vältimiseks koguge
need tulekindlatesse anumatesse
ja utiliseerige eeskirjadele
vastavalt.

Treppidelt ja põrandatelt pühkida
mustust, tolmu ja liiva regulaarselt
harja või mopiga. Õlitatud
puitpõrandaid soovitame hooldada
hooldusvahendiga Aidol
Hartwachs-Polish (Art.-Nr. 0687).
Nii säilivad trepid ja põrandad kaua
ilusad.
Kui pindu on vaja värskendada või
renoveerida, puhastada pinnad
tolmust ja kanda peale uus kiht
õlivaha Aidol Hartwachs-Öl. Vaha
võib kanda vajadusel ka ainult
kõige suurema koormusega
käiguteedele.
Vee-randid või -plekid eemaldada
mööblilt terasvillaga ja kanda peale
õhuke õlivaha kiht Aidol
Hartwachs-Öl.
Töövahendid ja puhastamine
Vastav lapp, vastavad
pealekandeharjad, pintsel.
Töövahendid puhastada kohe
pärast kasutamist lahustiga
Verdünnung V101 (Art. Nr 0978).
Kulu, pealekantav kogus
Kulu sõltub väga palju puidu
imemisvõimest ja lihvimisest.
Umbes 10 – 50 ml/m².
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Kuivamine

Utiliseerimine

Umbes 12-16 tundi temperatuuril
20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse
juures.
Materjali jäägid mitteimavates
kohtades aeglustavad kuivamist,
samuti madalamad temperatuurid.

Toote jäägid utiliseerida vastavalt
kehtivatele eeskirjadele. Tühjad
pakendid viia vastavasse
kogumispunkti.

Ladustamine
Suletuna originaalpakendis kuivas
ja jahedas kohas minimaalselt 1
aasta.
Ohutusandmed
Ohud:
Tuleohtlik.
Ohutusjuhised:
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoida süüteallikatest eemal – Mitte
suitsetada.
Vältida auru/aerosooli
sissehingamist.
Kasutada ainult hea
ventilatsiooniga ruumides.
Tootekood: Ö 60

Ohud keskkonnale
Mitte lasta sattuda veekeskkonda,
kanalisatsiooni ja maapinnasesse.
Vee ohtlikkusklass (WGK) 1
Tähistus
Ohtlike ainete määrus (GefStoffV):
-/Ohtlike kaupade maantee- ja
raudteetranspordi määrus
(GGVSE/ADR): -/-

Käesolevad andmed vastavad meie tootjale teadaoleva
kaasaegse tehnoloogia tasemele.
Kuna toodete kasutamine ja töötlemine toimub ilma meie
osaluseta, ei saa tootjale esitada vastutusnõuet meie
infolehe alusel. Infolehel antud infot ja andmeid ei tohi
muuta ilma tootjatehase kirjaliku loata.
Igal juhul kehtivad meie üldised lepingutingimused.
Käesoleva infolehe trükkitulekuga kaotavad kehtivuse kõik
varasemad infolehed.
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