
   
  Termékleírás 
  2006.11.15. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok 
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**  sszzaauunnaaááppoollááss  eerreeddeettii  ffiinnnn  
mmóóddoonn  

  
  
  
 

TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Ápoló jellegű olaj fa felületekre, ami vízhatlan és a szennyeződéseket tisztító felületet ad. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Szauna padok és más tiszta, kezeletlen fa felületek ápolása. 
 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
SSzzíínneekk::  sszzíínntteelleenn,,  eellmmééllyyííttii  aa  ffaa  eerreeddeettii  sszzíínnéétt  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    nniinnccss  mmeegghhaattáárroozzvvaa  
  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      8-15 m2/liter/réteg   

AA  vvaallóóddii  ffeeddőőkkééppeesssséégg  ffüügggg  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll,,  nneeddvvsszzíívvóó  
kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  ffeellhhoorrddááss  mmóóddjjááttóóll..  

KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,2255  ll,,  11  ll    
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  ttiisszzttaa  ttöörrllőőrruuhhaa  
  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      AAzz  oollaajj  bbeesszzíívvóóddiikk  aa  ffáábbaa..  AA  bbeesszzíívvóóddááss  sseebbeessssééggee  ffüügggg    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    aa  ffaa  nneeddvvsszzíívvóó  kkééppeessssééggééttőőll..    
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    AA  ffeellüülleetteenn  mmaarraaddóó  oollaajjaatt  llee  kkeellll  ttöörrööllnnii  eeggyy  ttiisszzttaa    
          ttöörrllőőrruuhháávvaall..  
  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      110000%%  
SSűűrrűűsséégg::        00,,88  kkgg//ll  ((IISSOO  22881111))  
TTáárroollááss::        FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      000055  99110000  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  kkeezzeelleennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  
hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Mossa le a kezelendő felületet, majd hagyja megszáradni. A nagyon szennyezett, vagy 
elsötétült felületeket csiszolja meg, majd portalanítsa. 
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22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
HHoorrddjjaa  ffeell  aa  tteerrmméékkeett  aa  ffeellüülleettrree  eeccsseetttteell,,  vvaaggyy  eeggyy  ttiisszzttaa  ttöörrllőőrruuhháávvaall,,  mmaajjdd  hhaaggyyjjaa  aazz  oollaajjaatt  
bbeesszzíívvóóddnnii  aa  ffáábbaa..  AA  nnaaggyyoonn  nneeddvvsszzíívvóó  ffaaffaajjttáákk  eesseettéénn  iissmméétteelljjee  mmeegg  aa  kkeezzeelléésstt  mméégg  
eeggyysszzeerr..  AA  ffeellüülleetteenn  mmaarraaddóó  aallaajjaatt  ttöörröölljjee  vviisssszzaa  eeggyy  ttiisszzttaa  ttöörrllőőkkeennddőővveell..  MMeelleeggííttssee  ffööll  aa  
sszzaauunnáátt  ééss  ttöörröölljjee  vviisssszzaa  aazz  eezzuuttáánn  aa  ffeellüülleetteenn  mmaarraaddóó  oollaajjaatt..  
 
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb olajat, majd tisztítsa azokat vízzel, 
vagy Pensselipesu-val.  
 
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/f, 130 g/l (2010). 
A termék max. 130 g/l VOC-t tartalmaz.  
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  vveesszzééllyyeess  áárruunnaakk..    
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre 
kell szállítani.  
  
  
FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701 
info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu 
 
 
 
 
 


