Timberex Coloured Oil on valmistatud looduslikest vaikudest, kiirelt kuivavatest õlidest ning
värvainetest, mis tungivad sügavale puitu, täidavad poore ja formuleerivad kulumis- ja veekindla
pinna.
Katvus: 8-12m² liitri kohta. Töötlemata puidu puhul on kulu märgatavalt suurem.
Tööriistad: Rull-lihvija, liivapaber kaasaarvatud 100 terane paber viimaseks lihviks,
poleerimismasin(150-300RPM), lai pintsel, punane(3m) poleerimispadi, imavad lapid ning veeämber.
Ettevalmistus: Kõik naelapead korralikult sisse lüüa ning kõik väikesed augud ja ebatäiuslikkused
tuleks täita puidupahtliga ja lasta pinnal taheneda. Pinnal ei tohiks olla suuri vahesid, kust toode
saaks läbi immitseda ja alumisi pindu kahjustada. Põrand peaks olema vaba kõikidest imandumist
takistavatest kihtidest. Lihvida vähemalt 2 korda lõpetades 100 terase liivapaberiga. Järgnevalt pind
puhastada tolmuimejaga. Kasutades Timberex Lut toodet enne Timberex Coloured Oil toodet
saavutatakse pinnale sügavaa ja veelgi värvikam värv. Timberex Lut peab olema kuiv ja jäägid peavad
olema eemaldatud.
Kasutamine: Soovitatav on alguses kasutada väikese ala peal.
1. Toode kanda pinnale laia pintsliga. Toote sattumine mittesoovitud pinnale tuleks kohe ära
puhastada. Toode ei tohi kihtide vahel ära kuivada.
2. Järgmine kiht tuleks 20-30 minuti pärast peale kanda või isegi varem kui esimene kiht väga kähku
sisse imendub.
3. järgmised kihid 20-30 minuti tagant kuni toodet enam puidu sisse ei imendu.
4. Pärast 30 minutit, kui pinnal on ühtlane õhuke imendumata õlikiht, tuleb pind poleerida(umbes
150 rpm).
5.Kogu imendumata toode tuleks koheselt eemaldada riidega, et jääks matt pind. Õlised lapid
asetada veega täidetud ämbrisse.
6. Pärast pinna 8-12 tunnist kuivamist tuleks pind põhjalikult poleerida, et pind sulgeda ning
saavutada satiin läige.
Tahenemine: Pind on kõndimiskindel 24 tunni pärast ning kümne päeva jooksul muutub aina
tugevamaks ja veekindlamaks. Nende kümne päeva jooksul tuleks põrandat puhastada ainult
tolmuimejaga ning vältida pinnale vee sattumist. Kõik kerged vee poolt tekitatud jäljed on kergesti
eemaldatavad pehme poleerimispadjaga ja Timberex Coloured Oil tootega või Timberex Satin Oil
hooldustootega. Timberex Satin Oil või segada Timberex Coloured Oil suhtega 25% ei aidata värvi
säilitada.
Töövahendite puhastamine: Kasutada kerget lahustit vms.
Värvi täpsus: Valmispinna värvus ei pruugi alati vastata tootelehel olevale värvusele, sest pinna värv
sõltub ettevalmistustest, pinna algsest värvist, puidu liigist jms. Soovitatav proovida väikese ala peal,
et veenduda kas tulemus on rahuldav.
Hooldus: Õlitatud pindu tuleks vähemalt iga 6-12 kuu tagant hooldada Timberex Satin Oil tootega.
Mustuse eemaldamiseks kasutada Timberex Bio-C Cleaner hooldustoodet. Vältida leelisi
pesuvahendeid. Matid uste ja sissekäikude juures vähendavad mustuse ja niiskuse mõju.

Ohutus: Ettevalmistusi tehes kanda vastavaid kaitserõivaid ja maski. Tootega kokku puutunud
tööriistad ja lapid tuleks panna vett täis ämbrisse ja seejärel paigutada ämbriga välja, et vältida
isesüttimise võimalust.
Ohutuslaused:
R10- Tuleohtlik.
R20/22- Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.
R65- Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.
R66- Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
R67- Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust

