TUOTESELOSTE 02.03.2018

TIKKURILA

UNIKKOÖLJY
LEIKKUULAUDOILLE JA PUUKAUHOILLE

TYYPPI

Kylmäpuristettu, 100 prosenttinen kuivuva kasviöljy puupintojen käsittelyyn.

KÄYTTÖKOHTEET

Käsittelemättömät puupinnat kuten leikkuulaudat, puuastiat ja -ottimet. Sopii myös leikkikalujen
sekä elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien puupintojen käsittelyyn.

SOVELTUVUUS

Unikkoöljy suojaa puupintoja kosteudelta ja likaantumiselta ja öljyllä käsitellyt pinnat on helppo
puhdistaa.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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UNIKKOÖLJY
TEKNISET TIEDOT
Värit

Väritön, syventää käsiteltävän puun väriä.

Kiilto

Ei määriteltävissä

Riittoisuus

10-25 m²/l, riippuen pinnan huokoisuudesta.

Pakkaukset

0.375 l

Työvälineet

Sively tai levitys puhtaalla kankaalla.

Kuivumisaika (+23°C ilman
suhteellinen kosteus RH 50%)

Öljy imeytyy puuhun ja ylimääräinen öljy pyyhitään pois. Pinta kestää käyttöä 1-3
vrk:n kuluttua käsittelystä.

Tiheys (kg/l)

0,9 kg/l, ISO 2811.

Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-% 100
Kuiva-ainepitoisuus, paino-%

0,9 kg/l, ISO 2811

Varastointi

Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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UNIKKOÖLJY
KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Pinnan esikäsittely
Puhdista puupinnat huolellisesti ja anna niiden kuivua. Pintojen puhdistukseen soveltuu esim. astianpesuaine. Erittäin likaiset ja
tummuneet pinnat voit siklata tai hioa ennen käsittelyä.
Käsittely
Levitä Unikkoöljy siveltimellä tai puhtaalla kankaalla ja anna imey¬tyä puuhun. Pyyhi ylimääräinen öljy pois puhtaalla kankaalla.
Työvälineiden puhdistus
Puhdista työvälineet ensin lämpimällä vedellä ja saippualla, loput Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Puhdista pinta kevyesti nihkeäksi puristetulla siivousvälineellä esim. pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6-8)
astianpesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi. Öljyä tarpeen vaatiessa uudestaan Unikkoöljyllä.
Käsittele kulunut pinta uudelleen Unikkoöljyllä. Säännöllisesti Unikkoöljyllä hoidettu pinta hylkii vettä, on helppo pitää puhtaana ja
kestää rasitusta.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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