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Tuotteenkuvaus
Hagmansin kiinan puuöljy on ensiluokkainen öljy kaikille puupinnoille, ja se sopii myös eksoottisille
puulajeille, kuten tiikille ja mahongille. Sitä voidaan käyttää ensimmäiseen käsittelyyn, ja sillä
voidaan huoltaa esim. puukalusteita, ritilöitä, ikkunoita, julkisivuja ja huonekaluja. Parhaimmista
raaka-aineista valmistettava öljy imeytyy syvälle alustaan ja muodostaa tehokkaasti vettä hylkivän ja
kauniin pinnan.

TEKNINEN DATA:
Köyttökohde:

Outdoors

Sideaine:

Tung tree oil/alkyd/linseed oil

Kiinteäainetilavuus:

44%

Tiheys:

0,86 kg/l

Kiilto:

Dependent on surface

Pesu / Ohenne:

White spirit/ Naphtha

Menekki:

4–10 m²/L

Käsittelylämpötila:

Minimum +5°C

Maalaustyöväline:

Brush, sponge or cloth

Pölykuiva:

24–48 h

Päällemaalattavissa:

48 h

Varastointiaika:

2 years if unopened, frost free storage

Sävy:

Clear

Paloluokka:

3

VOC ryhmä:

(Cat. A/f): 700 g/l (2010)

Esikäsittely:
Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä. Harjaa alusta teräsharjalla tai hankaa tai hio se, ja poista
irtonainen, huokoinen ja hajonnut puuaines. Pese Hagmansin Terassipesulla ja jos pinnassa on
hometta tai sienikasvustoa niin viimeistele levittämällä Hagmansin Levä-/Homevapaata pinnalle.
Huuhtele huolellisesti vedellä.
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Levitys:
Alustan on oltava kuiva. Sekoita öljyä huolellisesti pohjaa myöten ennen levitystä. Levitä siveltimellä,
kastamalla tai rievulla, kunnes puu on täysin käsitelty. Odota muutama minuutti ja poista
ylimääräinen öljy rievulla tai sienellä. Puuöljyn tulisi imeytyä alustaan, eikä se saisi muodostaa
kalvoa pintaan. Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa tai alle +5 °C:n lämpötilassa. Käsittely
toistetaan tarvittaessa, kun pinta alkaa olla kuivunut. Auringonpaisteelle altistuva ja käsittelemätön
puuaines on mahdollisesti öljyttävä useita kertoja vuodessa. Kiinalainen puuöljy ei sovellu
perusöljyksi sen korkean kuiva-ainepitoisuuden vuoksi.

Levityksen jälkeen:
Kuivaa työkalut huolellisesti ja puhdista ne sitten mineraalitärpätillä tai teollisuusbensiinillä. Sulje
purkki huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä sitä lasten ulottumattomissa. HUOM.! Öljyssä
kastetuissa liinoissa piilee itsesyttymisvaara ja on siksi upotettava veteen.
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