Timberex Hard Wax Oil pakub kompromissi traditsiooniliste õlidest ja kõrgkvaliteedilise lekkekaitsest.
Toode toob välja pinna värvi ja tekstuuri, mis lubab puidul vananeda rikkalikes toonides. Toode sobib
kõikidele pindadele (nt. puitpärandad, mööbel ja tööpinnad) ning tiheda liiklusega kohtadesse.
Kirjeldus: Timberex Hard Wax Oil puitpindade korrektse hoolduse viimaste teaduslike uuringute
tulemus. Keskkonnasõbralik, mikropoorne, veekindel ning mustus- ja kulumiskindel. Ei mõrane,
kooru, kestenda ega mullita. Vastupidav veinile, õlule, kohvile, teele, mahladele ja mullijookidele.
Kuivast peast turvaline nii inimestele , taimedele kui ka loomadele
Õlid ja Hard Wax: Õlid tungivad sügavale puitu ja kaitsevad seda seesmiselt, hoides seda terve ja
elastsena ning Hard Wax kaitseb pinda, muutes puidu vastupidavaks, nakkuvaks ning lihtsasti
hooldavaks. Timberex Hard Wax Oil muutub puidu osaks ja ei vaja lihvimist ega renoveerimist.
Koostisosad: Timberex Hard Wax Oil baseerub taimedest (nt. linaseemned ja soja) saadud
naturaalsetele õlidele ja vahadele. Karnaubavaha kasutatakse õlide kuivamisprotsessi kiirendamiseks
ja ilusa lõpptulemuse saavutamiseks. Mitte ükski meie toodetest ei ole kahjulik ei inimestele,
loomadele ega taimedele ning ühelgi meie tootel ei pea olema hoiatussilte.
Katvus: 15-20 m² liitriga
Säilitada: Säilitada: 20-30 kraadi juures 8 tundi enne kasutamist.
Ettevalmistus: Puitpinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Eelnevad lakikihid tuleks maha lihvida,
kasutades 120 teralist liivapaberit viimaseks lihviks. Puhastada pind kasutades Timberex Bio-C
Cleaner toodet. Kui pind on ära kuivanud võib toodet peale kandma hakata
Kasutamine: Kuna toode taheneb kiiresti, siis on võimalik päevaga kogu töö ära teha. Testida väikese
ala peal kui võimalik. Enne kasutamist korralikult segada
1. Kanda õhuke kiht toodet pinnale kasutades naturaalset pintslit või rulli. Toote sattumine
mittesoovitud pinnale tuleks kohe ära puhastada.
2. Teine kiht tuleks sama moodi peale kanda 3 tunni pärast.
3. 15 minuti pärast eemaldada üleliigne õli riidega või kasutada poleerimismasinat punase või valge
poleerimispadjaga
4. Lasta tootel üleöö kuivada, et õlid saaksid taheneda. Järgmisel päeval võib pinnale lubada kerget
liiklust. Pind muutub aja möödudes aina tugevamaks ja veekindlamaks. Esimesed 5 päeva võib pinda
puhastada ainult tolmuimejaga ning põrandale sattunud vesi tuleb koheselt eemaldada.
Puhastamine: Soovitatav on Timberex bio-C Cleaner kasutada kõigi õlitatud pindade puhastamiseks.
Timberex bio-C Cleaner on pH-neutraalne ning ei jäta puhastatud pinnale jälgi. Timberex bio-C
Cleaner tuleb kasutada õiges koguses, kui pind pole 5- 10 minuti pärast kuiv, siis sai liiga palju vett
kasutatud.
Hooldus: Vähemalt korra aastas võiks tootega töödeldud pindu Timberex Hard Wax Oil tootega
värskendad, mis annab pinnale järjest rohkem vastupidavust.
Ohutus: Toode ei ole ohtlik ega kahjulik sisse hingata. Töö käigus tagada hea ventilatsioon. Tootega
kokku puutunud tööriistad ja lapid tuleks panna vett täis ämbrisse ja seejärel paigutada ämbriga
välja, et vältida isesüttimise võimalust.

Ohutuslaused:
R10- Tuleohtlik.
R40- Võimalik vähktõve põhjustaja.
R21- Kahjulik kokkupuutel nahaga.
R65- Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.
R41- Silmade kahjustamise tõsine oht.
R43- Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.
R66- Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
R67- Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust

