
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 

PARQUET OIL 
Parketinis aliejus 
 
Aprašymas: 
Natūralaus aliejaus ir aukštos kokybės dervų mišinys, skirtas medinių grindų dengimui 
(1 arba 2 sluoksniais). Tinka ir minkštai, ir kietai, o ypač — porėtai medienai. Taip pat 
gali būti naudojamas durų, langų rėmų, grindjuosčių dengimui. Skirtas tik vidaus 
darbams. Sudėtyje nėra formaldehidų. 
 
Cheminės ir fizinės charakteristikos: 
 
Agregatinė būsena: skystis 
Spalva:       bespalvis 
Kvapas:       tipinis 
Skiedimas:       paruoštas naudoti. Prireikus galima skieti iki 15% su Solvoil 04 
       arba Solvoil 06 
Dengimas:       šepetėliu, voleliu arba minkšta medvilnine skiaute. 
Išeiga:       80-100 ml/m2, priklausomai nuo dengimo būdo ir medienos  
       porėtumo. 
Džiūvimo laikas:     6-8 valandos, priklausomai nuo sluoksnio storio ir medienos  
       porėtumo. 
Kitas sluoksnis:     po 12-18 valandų. 
Darbinė temperatūra: ne žemesnė nei +10°C 
Laikymo temperatūra: ne žemesnė nei +5°C, saugoti nuo užšalimo. 
Įrankių valymui:     White spiritas 
Saugumo informacija: degus. 
 
Grindų paruošimas 
Nušlifuokite paviršių, nuvalykite alyvas, riebalus, vaškus, silikoną ir senus dažus. 
Užpildykite plyšius Holzmasselösung (baze glaisto ruošimui). Patartina dar kartą 
nušlifuoti 150-180 grūdėtumo šlifavimo popieriumi. Prieš dengdami pirmą sluoksnį, 
nuvalykite visus dulkių likučius. Galimas medienos drėgnumas: 9-12%. Aliejus ant 
ryškios spalvos ar egzotinės kilmės medienos (Lapacho, Ipe, Iroko, raudonmedžio ir 
pan.) džiūna lėčiau, patartina ant tokios medienos tepti labai ploną pirmą sluoksnį. Gera 
ventiliacija pagreitins džiūvimo procesą. 
 
Naudojimo instrukcija: 
Prieš naudodami gerai suplakite skardinę. Naudokite švarias talpas ir įrankius. Denkite 
lygiais ir ne per storais sluoksniais. Pirmam sluoksniui išdžiūvus, prieš dengdami antrą 
sluoksnį, grindis nušlifuokite 220-240 grūdėtumo popieriumi, nuvalykite dulkes. 
Šlifuokite lengvai bet lygiai. Medžiaga nesuderinama su kitomis bazėmis ar lakais. 
 
Rekomenduojami dengimo ciklai: 
Grindų impregnavimui: denkite and šlifuoto ir švaraus paviršiaus vieną arba du 
sluoksnius minkšta medvilnine skiaute. Medžiagos kiekis—80 g/m2. Jei mediena mažai 
porėta, medžiaga pirmam sluoksniui gali būti skiedžiama White spiritu. Grindų 
lakavimui: denkite and šlifuoto ir švaraus paviršiaus vieną arba du sluoksnius voleliu 
arba šepetėliu. Medžiagos kiekis—180 g/m2.  
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Laikymo instrukcija: 

Laikyti gerai uždarytoje talpoje, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo ugnies, karštų 
ar lengvai užsidegančių šaltinių. Saugoti nuo užšalimo. 
 
Pakuotės: 
1 l, 5 l skardinės 
Galimas blizgesys: matinis 10%, pusiau matinis 30%, pusiau blizgus 60%, blizgus 
90%. 

Dėmesio! 

Pjuvenos, medvilninė medžiaga, popierius ir pan. produktai, prisigėrę medžiagos, gali 
savaime užsidegti. Jei šie produktai naudojami grindų valymui, užtikrinkite gerą 
patalpų ventiliaciją, kuri pagreitina džiūvimą arba po naudojimo perplaukite valymo 
priemones vandeniu. 

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Vis dėlto mūsų 
techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, 
maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas 
turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. 
Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą. 


