Satin Oil

Hoitoöljy aiemmin öljykäsitellyille puupinnoille

• Timberex Satin Oil on aiemmin Heavy Duty UV Plus öljyttyjen lattiapintojen
huoltokäsittelyyn tarkoitettu öljy.
• Tuotteen sisältämät kasviöljyt tunkeutuvat hyvin puuhun.
• Nopeasti kuivuva ja helppokäyttöinen.
• Yksittäisien kulumien korjaamiseen tai koko lattiapinnan ylläpitoon.
• Kuivunut pinta on turvallinen – liukkaustestattu.

PAKKAUSKOOT
1 litra ja 5 litraa
RIITTÄVYYS
15–20 m2 / litra
Edellä mainitut riittävyydet ovat suosituksia, ja ne voivat vaihdella
riippuen puulajista ja pinnan kunnosta. Huokoiset ja voimakkaasti
imukykyiset puulajit, kuten pyökki ja kirsikka sekä päätypuusta valmistetut lattiapinnat, tarvitsevat usein enemmän ainetta.
Tee AINA koekäsittely toivotun ja onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.
TYÖVÄLINEET
• mikrokuituinen ikkunanpesin ja tuki
• lattianhoitokone / Duo 150–300 rpm
• ruskea ja punainen laikka
• ruskea ja punainen hankauslevy + tuki seinänvierustojen ja
kulmien työstämiseen
• nukkaamattomia lattialiinoja
• suojakäsineet
• ämpäri
Huom. Pienien pinta-alojen käsittely voidaan tehdä myös ilman
lattianhoitokonetta.
KÄSITELTÄVÄN PINNAN ESIVALMISTELU
Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva. Työstä isommat pinnat noin
20 m2 kerrallaan. ÄLÄ koskaan työskentele voimakkaassa auringonvalossa tai ilmanvaihdossa. Muista, että korkea lämpötila lyhentää
kuivumisaikaa ja alhainen lämpötila ja/tai korkea ilmankosteus vastaavasti pidentävät kuivumisaikaa merkittävästi. Sopiva lattian lämpötila käsittelylle on 20 °C ja ilmankosteus 30–60 %.

PUHDISTUS
Puhdista pinta Timberex Bio-C -pesuaineella tai saippuapohjaisella
pesuaineella, kuten Osmo Color Öljysaippualla. Katso erillinen ohje.
KÄSITTELY
1. Sekoita aine huolellisesti ja jatka sekoittamista koko käsittelyn
ajan aika ajoin.
2. Levitä Satin Oil mikrokuituisella ikkunanpesimellä.
3. Anna pinnan olla märkänä öljystä 20 minuuttia ja hierrä pinta
sitten hidaskiertoisella lattiakoneella (150 rpm) ja punaisella
laikalla. Pienet pinnat voit hiertää käsin käyttämällä tukeen kiinnitettyä punaista hankauslevyä.
4. Poista 10–15 minuutin kuluttua kaikki ylimääräinen aine laikan
tai hankauslevyn alle laitetulla nukkaamattomalla lattialiinalla.
5. Pyyhi käsin seinänvierustat, nurkat ja listat. Älä koskaan jätä
ylimääräistä, imeytymätöntä öljyä kuivumaan puupinnalle.
6. Anna kuivua 8–12 tuntia.
7. Kiillota pinta suurnopeuksisella lattiakoneella (300 rpm) ja
punaisella laikalla. Viimeistele kiillotus AINA kuivalla ja nukkaamattomalla lattialiinalla, joka asetetaan laikan alle. Tee vastaava
käsittely käsityömenetelmin pienemmille pinnoille käyttämällä
punaista hankauslevyä sekä liinaa.
8. Anna lattian levätä 4–6 tuntia, jonka jälkeen se on käyttövalmis.
TÄRKEÄÄ. UPOTA ÖLJYYN KASTUNEET LIINAT VETEEN HETI
KÄYTÖN JÄLKEEN (ITSESYTTYMISRISKI). AIKAISINTAAN
24 TUNNIN KULUTTUA LIINAT VOIDAAN HÄVITTÄÄ.

TURVALLISUUS
Turvallisuusohjeet löydät tuotteen etiketistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.
Timberexiltä ja sen tuotteiden jakelijoilta kysytään aika ajoin tuotteen käytöstä tavoilla, tai kohteisiin, jota ei mainita käyttöohjeissa.
Näissä tapauksissa pyrimme aina antamaan apua parhaan tietomme mukaan. Timberex tai sen tuotteiden jakelijat eivät kuitenkaan
ole vastuussa näistä neuvoista, elleivät ne ole esitettyinä kirjallisessa
muodossa.
Kuiva pinta täyttää normin 71-3, lelujen turvallisuus, sekä VOC
vaatimukset 2010.
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