TUOTESELOSTE 02.03.2018

TIKKURILA

TYÖTASOÖLJY
PUUTASOILLE

TYYPPI

Luonnonöljyjä sekä karnauba- ja kandelillavahaa sisältävä öljy sisäkäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

Keittiöiden ja kylpyhuoneiden massiivipuiset työtasot ym. pöytäpinnat sisätiloissa.

SOVELTUVUUS

Puupuhtaiden pintojen pintakäsittelyaine, joka imeytyy puuhun ja antaa likaa, tahroja ja vettä
hylkivän suojan.

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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TYÖTASOÖLJY
TEKNISET TIEDOT
Värit

Väritön, syventää käsiteltävän puun väriä.

Kiilto

Ei määriteltävissä

Riittoisuus

9-13 m2/l, puulaadusta riippuen. 375 ml riittää noin 3-5 m2 kertakäsittelyyn.

Pakkaukset

0.375 l

Ohenne

Vesi

Työvälineet

Levitys nukkaamattomalla kankaalla.

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

Uudelleen käsiteltävissä n. 24 h kuluttua. Käyttöönottokuiva n. 24 h kuluttua.

Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-% n. 32 p-%
Kuiva-ainepitoisuus, paino-%

0,989 kg/l, ISO 2811.

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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TYÖTASOÖLJY
KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Pinnan esikäsittely
Puhdista puupinnat huolellisesti ja anna niiden kuivua. Pintojen puhdistukseen so¬veltuu esim. astianpesuaine. Erittäin likaiset ja
tummuneet pinnat voit siklata tai hioa ennen käsittelyä.
Käsittely
Levitä Työtasoöljy puhtaalla, nukkaamattomalla kankaalla. Uusi käsittely tarvittaessa 24 tunnin kuluttua.
Käsittele kosteiden tilojen työtasojen kaikki näkyvät pinnat (myös alapinnat).
Työvälineiden puhdistus
Puhdista työvälineet 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 Työtasoöljyllä. Erittäin likaiset ja tummuneet
pinnat voit siklata tai hioa ennen käsittelyä.

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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