Rustic õli ohutusjuhend
Junkers RUSTIC ÕLI on kõvenev polüuretaanõli töötlemata puidust töötasapindade ja põrandate
kruntimiseks ja viimistlemiseks.
Kasutusjuhend:
Kruntimisel puidu pind peab olema puhas, kuiv. Ei tohi olla rasva, tolmu, vaha jääke. Eelnevalt soovitame
pinda lihvida pikki puidu tekstuuri. Kasutage liivapaberit karedusega 180 või seebivaba, puhast nailon patja.
Lihvimistolmu saab eemaldada tolmuimejaga või niiske riidelapiga.
Kruntimine:
Enam absorbeeruvate puiduliikide (pöök, kirss jne) puhul kandke umbes 0,2 l RUSTIC ÕLI ühe ruutmeetri
kohta, vähem absorbeeuvate puiduliikide (tamm, saar, jne.) puhul kandke umbes 0,1 l RUSTIC OLI ühe
ruutmeetri kohta. Kandke õli ühtse kihina kogu põranda või töötasapinna ulatuses. Enne õli kuivamist
levitage õli, väheabsorbeeruvatelt, läikivatel kohtadelt enamabsorbeeruvatele mattidele kohtadele.
Vältimaks läikivate laikude tekkimist, eemaldage puidu pinnale jäänud õli 30 minuti jooksul kuiva imava
riidest lapiga. Saavutamaks ühtlast pinda tuleks pinnal lasta 12-16 tundi kuivada enne viimistlust. Lugege
juhendit „Kurunditud pindade viimistlemine“.
Krunditud pindade viimistlemine:
Viimistlus teostatakse täpselt sarnaselt kruntimisele. Õli kulu peaks olema aga vaid 0,02 l ruutmeetri kohta.
Laske pinnal kuivada 6-8 tundi ja korrake viimistlemis protseduuri. 24 tundi pärast viimast
viimistlusprotseduuri on põrand või töötasapind valmis kasutamiseks. ( ventileerige ruume protseduuride
ajal, vahel)
Õlitatud puitpindade hooldus:
Puhastage põrand, töötasapin puhastusvahendi või tolmuimejaga. Plekid saab eemaldada kareda riidest
lapiga, kasutades õrna Junckers Cleaner segu.
Kui pind on muutunud halliks ja tuhmiks korrake protseduuri „Krunditud pindade viimistlemine“.
Mustemad pinnad saab taastada küürides RUSTIC ÕLI-sse kastetud nailon padjaga. Kriimustused ja muud
õli pinna vigastused saab parandada RUSTIK ÕLI-sse kastetud riidest lapiga.
Väljanägemine:
Junckers RUSTIC ÕLI annab puidule sügava, sooja läike.
Õli levitamiseks sobivad:
Riidest lapid, nailon padi, poroloon, pintslid, rullid või pritsid.
Kulu:
1 liiter RUSTIC ÕLI jätkub:
Kruntimisel
5-10m² - enamabsorbeeruvad puiduliigid (pöök, kirss jne.)
20-50m² - vähemabsorbeeruvad puiduliigid (tamm, saar jne.)
Viimistlemisel u. 50m².
Lahusti: Lakibensiin, vaitspirt.
Puidu temperatuur õlitamisel: min. +5°C.
Säilitamine: mitmeid aastaid avamata purgis, ladustatud 20°C. Mitte hoida temperatuuril üle +40°C.
Hoiatus:
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Allaneelates pöörduge viivitamatul arsti poole ja näidake arstile seda
paberit või õli anumat.
Sisaldab Butanonoxim.
Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

