Timberex Free on looduslikest kiirestikuivavatest õlidest ja vaikudest toodetud läbipaistev
lahustivaba puiduõli, mis imendub sügavale puitu värskendades ja kaitstes seda seespoolt. Timberex
Free on kuni 3 korda parema katvusega, kui teised õlid.
Katvus: 15-20 m² liitriga. Töötlemata puidu puhul on kulu märgatavalt suurem.
Säilitada: 20-30 kraadi juures 8 tundi enne kasutamist.
Tööriistad: Rull-lihvija, liivapaber kaasaarvatud 120 teraline paber viimaseks lihviks,
poleerimismasin(150-300rpm), kummikaabits , 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 120 terase liivapaberiga. Järgnevalt pind
puhastada tolmuimejaga.
Kasutamine: Soovitatav on alguses kasutada väikese ala peal.
1. Toode kanda pinnale kummikaabitsaga. Toote sattumine mittesoovitud pinnale tuleks kohe ära
puhastada. Toodet 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: Esimesed 5 päeva tuleks pinda vajadusel puhastada ainult tolmuimejada ning pinnale
sattunud vesi koheselt eemaldada. Pind muutub aja möödudes aina tugevamaks ja veekindlamaks.
Kõik kerged vee poolt tekitatud jäljed on kergesti eemaldatavad pehme poleerimispadjaga ja
Timberex Free tootega või Timberex Satin Oil Gold või Timberex Satin Oil Gold Mousse
hooldustoodetega
Töövahendite puhastamine: Kasutada kerget lahustit vms.
Hooldus: Õlitatud pindu tuleks vähemalt iga 3-6 kuu tagant hooldada Timberex Satin Oil või
Timberex Satin Oil Mousse hooldustoodetega. Mustuse eemaldamiseks kasutada Timberex Bio-C.
Vältida leelisi pesuvahendeid.
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.
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