
Timberguard väljas olevate puitpindade(nt. mööbli, uste, akende jms) hoolduseks ja raviks. Toodet 

võib kasutada kõigi puuliikide peal. Toode sisaldab UV filtreid, mis aeglustavad puidu 

tuhmumisprotsessi ning hoiab puidu välimuse värskena. 

Töövahendid: Rull-lihvija, liivapaber kaasaarvatud 120 teraline paber viimaseks lihviks, 

poleerimismasin(150-300rpm),Lai pintsel või rull , *Red Grade (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. Pind peab olema 

kui ja puhas.  

Kasutamine: Enne kasutamist korralikult segada. Toode ei tohi kihtide vahepeal kuivada. 

1. Kanda toode pintsliga pinnale. 

2. Oodata umbes 45 minutit. 

3. Korrata esimest kahte punkti kuni puit enam õli sisse ei võta. 

4. Pärast viimast kihti oodata 30-45 minutit ja see järel poleerida korralikult aeglasel kiirusel. 

5. Üleliigne õli eemaldada lapiga ja asetata õlised lapid veega täidetud ämbrisse. 

6.Pinnal lasta 12-18 tundi kuivada ning seejärel uuesti poleerida suurel kiirusel. 

Hooldus: 

 1. Puhastada pind mustusest 

2. Kanda õhuke kiht toodet puidule ning põhjalikult poleerida see puidu sisse. 

3. Üleliigne toode pühkida ära lapiga ja aseta lapp veega täidetud ämbrisse 

4. Kui pind on täiesti ära kuivanud, siis uuesti poleerida, et saavutada soovitud läige 

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. Vältida kokkupuudet toiduga. 

Ohutuslaused:  

R10- Tuleohtlik. 

R40- Võimalik vähktõve põhjustaja. 

R65- Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. 

R34- Põhjustab söövitust. 

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. 

R50- Väga mürgine veeorganismidele. 

R50/53- Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat 

toimet. 

R51/53- Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. 

R52/53- Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. 



 

 

 


