
Pflege-ÖlPflege-Öl
Dekoratīvā eļļa uz sķīdinātāja bāzes koka terasēm un dārza
mēbelēm

Krāsu tonisKrāsu tonis PieejamībaPieejamība
Skaits paletē 672 200 96

VPEVPE 3 x 3 x 0,75 l0,75 l 2 x 2 x 2,5 l2,5 l 1 x 1 x 5 l5 l

Iepakojuma veids spainis-w spainis-w spainis-w

Iepakojuma kods 01 03 05

Preces Nr.Preces Nr.

douglasie 2645 ◼ ◼ ◼

bezkrāsains 2652 ◼ ◼ ◼

tīkkoks 2653 ◼ ◼ ◼

lapegle 2654 ◼ ◼ ◼

Bangkirai 2655 ◼ ◼ ◼

Speciālās krāsas* 2656 ◼ ◼
*Minimālais pasūtījums 5 l

PatēriņšPatēriņš Atkarībā no koksnes absorbcijas 60 - 80 ml/m² uz vienu darbību

Izmantošanas jomasIzmantošanas jomas Koksne iekšā un ārā■
Elementi, kas nesaglabā vai ierobežotā apjomā saglabā izmēru■
(Dārza) mēbeles un terases no koksnes■
Piem., tīkkoks, bangkirai, massaranduba, iroko, ozols, lapegle un pseudotsuga■
Termokoksne■
WPC, bambusam, resystai koksnei mēs iesakām WPC impregnēšanas eļļu■

ĪpašībasĪpašības Ūdeni atgrūdošs■
Noturīgs pret laika apstākļiem un mitrumu regulējošs■
Saglabā koksni no izžūšanas■
Pigmentēti varianti aizsargā no pelēkuma■
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Spilgti krāsu toņi■
Vienkārša apstrāde■
Nav nepieciešams slīpēt pirms vēlākas apstrādes■

Izstrādājuma datiIzstrādājuma dati

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta
specifikācijām.

Saistviela Linsēklu eļļa

Blīvums (20 °C) 0,85 g/cm³

Izejas laiks s DIN 4 kausā > 17 s ar 20 °C

Smarža Raksturīgs

Spīduma pakāpe Matēts

SertifikātiSertifikāti DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"

Iespējamie sistēmasIespējamie sistēmas
produktiprodukti

*Rūpīgi izmantojiet biocīdālus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par
produktu!

Holzschutz-Grund* Holzschutz-Grund* (2066)(2066)

Holz-Entgrauer Holz-Entgrauer (2641)(2641)

Holz-Tiefenreiniger Holz-Tiefenreiniger (2640)(2640)

Sagatavošanās darbamSagatavošanās darbam Prasības attiecībā pret pamatniPrasības attiecībā pret pamatni
Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums
maks. 18%

■

SagatavošanaSagatavošana
Lai izvairītos no žūšabnas aizkavēšanās sastāvdaļu bagatai koksnei, koksnei vajadzētu būt
novecojušāi ārā dažas nedēļas pirms pirmās apstrādes vai jātīra tas ar koksnes dziļajiem
tīrīšanas līdzekļiem.
Pilnībā noņemt netīrumus, taukus un plēvi veidojošos vecos pārklājumus, piem., ar
koksnes dziļas tīrīšanas līdzekli.
Tīrīt pelēkotas koksnes virsmas ar koksnes tīrīšanas līdzekli pret pelēkošanu.
Noņemt aļģes ar zaļo pārsegu noņemšanas līdzekli*.
Koksni ārējā zonā, kas tiek aizsargāta pret puvi un zilēšanu, iepriekš apstrādāt ar
aizsargājošu koka pamatni*. (*Rūpīgi izmantojiet biocīdālus produktus. Pirms lietošanas
vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!)

■

ApstrādeApstrāde

Rūpīgi samaisiet materiālu.
Krāsot.
Ja iespējams, apstrādājiet pirmajā krāsošanā no visām malām (uz terases klājuma).
Uzklājiet materiālu ar glazūras otu, frotē otu vai drānu (kokvilnas) šķiedru virzienā.
Materiālu, kas neiesūcās koksnē, noņemiet ar sausu otu vai lupatu ne vēlāk kā pēc 30
minūtēm.
Pēc žūšanas (aptuveni 12 stundas) veiciet otro darbības soli.
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Apstrādes nosacījumiApstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 ° C līdz maks. +30 ° C

■

Norādījumi par apstrādiNorādījumi par apstrādi
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Norādījumi par apstrādiNorādījumi par apstrādi Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.
Koksnēm, kurām ir daudz sastāvdaļu, piem., ozolam, sarkanajam ciedram, Afzelia,
sarkankokam u.c., nokrišņi var izskalot ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas. Tādējādi uz
gaišas krāsas mūrējuma vai apmetuma varētu veidoties krāsojums.
Bezkrāsains neaizsargā pret ultravioleto starojumu (pelēkošanu), tāpēc to var izmantot
tikai no laika aizsargātiem pakļautiem koksnes komponentiem (koksnes, kas ir aizsargātas
no tiešiem saules stariem, lietus un vēja). Ja ārajā zonā ir vēlama bezkrāsaina krāsa,
uzklājiet to vairākas reizes un regulāri uzkopjiet.
Zonā ar laikapstākļu ietekmi vismaz reizi gadā ir nepieciešams kopšanas pārklājums.
Krāsas toņi ir pielāgoti konkrētam koka tipam, bet to var viegli izmantot arī citiem koksnes
veidiem. Tad krāsu tonis atšķiras no krāsu shēmas.
Pašaizdegšanās risks (DGUV informācija 209-046). Nedrīkst apstrādāt ar NC saturošāmPašaizdegšanās risks (DGUV informācija 209-046). Nedrīkst apstrādāt ar NC saturošām
lakām vai traipiem tajā pašā darba vietā, savākt piesārņotos tekstilizstrādājumuslakām vai traipiem tajā pašā darba vietā, savākt piesārņotos tekstilizstrādājumus
(piemēram, tīrīšanas lupatas, darba drēbes, putekļu traukus) ugunsdrošos atkritumu(piemēram, tīrīšanas lupatas, darba drēbes, putekļu traukus) ugunsdrošos atkritumu
konteineros un iznīcināt tos ugunsdrošā (zemūdens) veidā. konteineros un iznīcināt tos ugunsdrošā (zemūdens) veidā. 

ŽūšanaŽūšana
Putekļu sauss: apmēram 4 stundas
Pārstrādājams: apm. 12 stundas

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.
Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris
lēnāk.

■

IzmantošanaiIzmantošanai
Gatava lietošanai

■

NorādījumiNorādījumi Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it īpaši ar guļošu koku
gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas
adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar saīsinātiem apkopes un
atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai
ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem
sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.
[H_GH_1]

DarbaDarba
instrumenti/tīrīšanainstrumenti/tīrīšana

Dabīgu saru suka, virsmas suka, bezplūksnu kokvilnas audums

Tīriet instrumentus tūlīt pēc lietošanas ar šķīdinātāju un otu tīrīšanas līdzekli.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanasGlabāšana/glabāšanas
laikslaiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 5 gadi

Drošība/noteikumiDrošība/noteikumi Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā
arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Tehniskās informācijasTehniskās informācijas
lapalapa
Produkta numurs 2652

 

Pflege-ÖlPflege-Öl

    SIA "Remmers Baltica" K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 Latvija■ Tel. +371 67889510■ info@remmers.lv■ www.remmers.lv■
2652 TM-9-910 01/21 EW_RV_NKr   3/4



Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/f): maks. 700 g/l (2010) .
Šis produkts satur < 700 g/l GOS.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie
dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā
kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav
uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta
mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to
izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem
vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto
materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem
iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav
iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc
mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai
sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un
rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku
piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam
izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības,
arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām,
jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos
spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādne tiek izdota jaunā redakcijā, tad
jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.
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