KOVAPUUÖLJY
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Tuoteryhmä: Mellerud

Tuotekoodi: Q102

TDS

OMINAISUUDET
Eukalyptus on australialainen erikoispuulaji, jonka erittäin vähäinen
halkeilu, äärimmäinen kovuus ja säänkestävyys tuovat sille yhä
enemmän suosiota. MELLERUD Kovapuuöljyn sisältämät
luonnonraaka-aineet auttavat säilyttämään puun luonnollisen
kauneuden ja suojelevat sitä kuivumiselta.
Suojaa ja hoitoa yhdellä ja samalla käsittelyllä. Syventää väriä ja
palauttaa pinnalle sen lämpimän puun sävyn. Tämän hoitotuotteen
pohjana ovat luonnon öljyt. Se tunkeutuu nopeasti puuhun ja suojelee
sitä UV-säteilyltä, sään vaikutuksilta ja mikrokasvustolta.
Tuote ei muodosta kalvoa ja antaa pinnan hengittää. Se ehkäisee
näille puulajeille tyypillistä harmaantumista.

TEKNISET TIEDOT

KOOSTUMUS
Pellavaöljypohjainen
luonnonöljy
TIHEYS
n. 0,9 g/cm³
RIITTOISUUS
Pinta käsitellään vain
kerran, 1 litra riittää noin
14 - 16 m²:lle.
PAKKAUS
metallia
VAROITUS!
Tuotteeseen kostuneet
rievut ym. voivat syttyä
itsekseen. Kastele rievut ym.
huolellisesti vedellä käytön
jälkeen.

KÄYTTÖALUE
Tämä luonnonmukainen puunhoitoöljy on kehitetty hoitamaan
erityisesti kovien puulajien, kuten eukalyptus, iroko, robinia, bankirai
jne. erityisominaisuuksia.

KÄYTTÖOHJEET
Kovapuuöljyä ei pidä koskaan levittää pinnalle, jolla on likaa tai öljyä,
koska tällöin puu muuttuu hyvin tummaksi, jopa mustaksi. Pinta
puhdistetaan ensin huolellisesti puhdistusaineella. Itsepintaiset tahrat
poistetaan tarvittaessa hienolla hiekkapaperilla. Sitten pinta
puhdistetaan uudelleen puhdistusaineella pölyn poistamiseksi kaikista
huokosista ja sen annetaan kuivua perusteellisesti.
Kovapuuöljyä levitetään siveltimellä, telalla tai puhtaalla rievulla
pölyttömälle puupinnalle ohueksi peittäväksi kerrokseksi puunsyyn
suuntaisesti, jotta öljy tunkeutuisi mahdollisimman hyvin puuhun. Liika
öljy poistetaan pehmeällä rievulla 10 minuutin kuluttua. Käsitellyn
huonekalun annetaan kuivua suojaisassa paikassa. Käsittely toistetaan
heti kun ensimmäiset merkit sään vaikutuksesta tulevat näkyviin.
Tavallisesti riittää kaksi käsittelykertaa vuodessa (kevät / syksy).
Vihje:
Toistuvat öljykäsittelyt syventävät puun värisävyä – pinta muuttuu
tummemmaksi.
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Tärkeää: Kovapuuöljy ei sovellu setripuulle eikä pehmeille puulajeille.
Ajan kuluessa öljypinta kuluu sään vaikutuksesta ellei sitä uusita.
Puhdistusaineen käyttö nopeuttaa
tätä kehitystä.
Kovista puulajeista valmistettujen huonekalujen talvisäilytys:
Huonekalujen suojaamiseksi sään vaikutuksilta kylmissä ja sateisissa
ilmastoissa, valmistaja suosittelee, että niitä säilytetään talven ajan
lämmittämättömässä tilassa (kellari, autotalli).
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