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TÜRÜ

Solvent bazlı kahverengi dış mekan ahşap mobilya ve deck yağı.

altti Furniture and Decking Oil Brown
UYGUNLUK

Dış mekanda yeni ve önceden uygulama yapılmış ahşap yüzeyler için uygundur. Sert

(tropic),
thermowood, emprenyeli ve ham ağaçlar için uygundur.
altti Furniture andahşaplar
Decking
Oil Brown

ESCRIPTION

RODUCT
EATURES

ECOMMENDED
SES

ECHNICAL DATA

olour Range

oss grade

overage

an sizes

Yüzey
rengi ağaçbrown
özelliklerine
farklılık
gösterebilir.
Uygulama öncesi mutalaka deneme
Solvent-borne
wood göre
oil for
exterior
use.
yapınız.
Suitable for surface oil treatment and colouring hardwoods brown for
outdoor use. Also suitable for thermowood, impregnated and

KULLANIM
ALANLARI
untreated wood,
as well as wood previously treated with oil. The final
colour of the surface will depend on the original wood colour. Always
Teras,
ahşapapplication.
semin kaplamaları ve ahşap bahçe mobilyaları için uygundur.
test before
Terraces, garden furniture, jetties

TEKNİK DATA
5

7

Brown
undefined
Renk
Kahverengi
2
Approx. 5-7 m /l depending on the porosity of the surface.
Parlaklık
Yok
0.9 l, 2.7 l and 9 l

inner

White Spirit
1050
Kaplama
gücü
5- 7 m2/l (tek kat) (yüzey emilimine göre farklılık gösterir)
pplication method Brush, spraying or sponge.
Teneke
0.9lt.2.7lt.- 9lt.on the porosity of the surface and the
ying time at
Surfaceboyutu
dries in several hours,
depending
°C and 50%
amount of oil used. Apply the second coat as soon as the surface is dry.
İnceltici
Tiner
lative air
midity
Uygulama Metodu
Fırça, Sünger, Sprey
eather resistance Carry out maintenance if necessary. Surfaces continuously exposed to the weather
may need to be treated annually.
Ürün Kodu
005 0428
olids volume
25%
Kuruma
ensity
0.9 kg/l,süresi
ISO 2811
(23°C ve %50 nemli ortamda) İlk uygulamadan sonra ahşap 2-3 saat içersinde yağı emer.
orage
Unaffected by cold storage. Badly closed or short cans and/or tinted products do not
Ahşap yüzeyi ve cinsi emilimde farklılığa neden olur. Yüzey
withstand long storage.
kurur kurumaz ikinci kat uygulaması yapılabilinir.
oduct code
005_0428
Katı madde oranı
Ortalama %25 ISO 2811.

Yoğunluk

0.9 kg/ lt, ISO 2811

TIKKURILA OY
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UYGULAMA DETAYLARI
Uygulama Koşulları
Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlatıcıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
Uygulama yapılacak ahşabın bağıl nem oranı %20’nin altında olmalıdır. Meprenyeli çam ve
diğer reçineli ahşaplarda 6 aylık bakım yapılması önerilir. Uygulama ve kuruma süresince
hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 ºC’nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80’in altında
olmalıdır. Direk güneş ışığı, soğuk ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız. Katın
kurumasını gece ciğinden önce tamamlamasına dikkat ediniz.
Hazırlık
Yalın ahşap yüzeyler:
Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Temizlik amacıla Tikkurila Homeenpoisto (Küf Sökücü)
yada Tikkurila Tehopesu (Güçlü Temizleyici) ile yüzeyi gerekli ise temizleyiniz.
Yeniden kulanılıcak yüzeyler:
Yüzeyi Tikkurila Homeenpoisto (Küf Sökücü) yada Tikkurila Tehopesu (Güçlü Temizleyici) ile
yıkayınız ve su ile durulayınız. Tüm yüzeyi zımparalayınız ve tozdan arındırınız.
Uygulama
Ürünü kullanmadan once içinde hava kabarcığı oluşmıcak şekilde dikkatlice karıştırınız. Valtti
Furniture Oil Brown ile 1-2 kat uygulama yapınız. Katlar arasını gerekirse hafifce zımpara
yapınız.
Kat sayısına göre renk güçlenecektir.
Hava koşullarına bağlı olarak gerekli ise yılda 1 kere bakım yapılması önerilir.
ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ
Tiner yada Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) ile temizleme yapılabilinir.
Yüzey bakım ve Önerileri
İlk hafta çok yüksek aşınmaya tabi bırakmayınız. Uygulamadan 2 gün spnra temizlik
yapabilirsiniz.
SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI
Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında
ayrıntılıdır.

