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TOOTEKIRJELDUS  1703 
6         25.06.2018 WOODEX AQUA WOOD OIL 

Vesialuseline puiduõli 
 

VÄRVITÜÜP Vesialuseline puiduõli välistöödeks 
KASUTAMINE Looduslik õli välistingimustesse terrassilaudade, paadisildade ja 

puidust aiainventari kaitseks. Sobivateks kasutusaladeks on aiad, 
võred, uksed ja trepid. Sobib töötlemata puidule, termo- ja 
süvaimmutatud puidule. Kantakse puhtale ja kuivale puitpinnale 
pintsli, käsna või kastmismeetodiga. Kaitseb puitu niiskuse, 
mädanemise ja toonituna ka UV-kiirguse eest. Vähendab  
puitpinna lõhenemist. Ei sobi kasvuhoonetesse, taimelavadele 
ega loomahoonetesse. 

 

TEHNILISED ANDMED  
KUIVAINESISALDUS Ca 10 mahu% 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID 
(LOÜ) 

Toode ei kuulu EL LOÜ direktiivi alla. 

KULU Saetud pind: 5-8 m2/l 
Hööveldatud pind 8-10 m2/l 

TIHEDUS Ca 1,0 g/ml 
KUIVAMISAEG +23C,  
      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 
50% 

 

         -puudutuskuiv 4 h 
         -kuiv 16 h 

Esimestel päevadel tuleks vältida mehaanilist kulutamist. 
Vajadusel kanda pinnale teine kiht u 24 tunni pärast. Kuivamine 
aeglustub jahedas ja/või niiskes 

LAHUSTI, VAHENDITE PESU Vesi. Töövahendid pesta sooja vee ja pesuainega kohe pärast 
kasutamist. 

LÄIGE Imendub puitu ja ei jäta tavaliselt nähtavat kilet. 
VÄRVITOONID Värvitu, pruun, hall ja poolläbipaistvad toonid 
ILMASTIKUKINDLUS Pidevalt ilmastikumõjude all olevate pindade puhul vajab 

korduvat töötlemist üks kord aastas või vastavalt vajadusele. 
PAKENDID 0,9L, 2,7L, 9L 
OHUTUSTEAVE Vt. ohutuskaarti. 

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke ja tootega saastunud 
esemeid hoida õhukindlates konteinerites, või põletada. 
Soovitatakse ka vees immutada. 
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KASUTAMINE  
    PINNA EELTÖÖTLUS Puhasta töödeldav pind. Kasuta vajadusel terrassipuhastusainet 

RENSA TERRACE. Loputa pinnad hoolikalt veega ja lase kuivada. 
Eemalda töödeldavalt pinnalt lahtine mustus ja tolm ning puidu 
nõrk pealiskiht. Soovitame töötlemata puidul kasutada WOODEX-
sarja kruntimmutit. Eemalda enne töötlemist vanad värvi- ja 
lakikihid. 

    VÄRVIMINE Sega enne kasutamist kuni põhjani korralikult läbi. Toodet tuleb 
ka kasutamise ajal. Kantakse pinnale 1-2 kihti pintsli, käsna või 
kastmismeetodil. Paremaks imendumiseks võib toodet veega 
lahjendada 10-30%. Katmist korratakse vastavalt puidu 
seisukorrale. Võimalik üleliigne õli pühitakse ära. 
 

    VÄRVIMISTINGIMUSED Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu suhteline niiskus peab 
olema alla 20% puidu kuivkaalust. 
Töötlemise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja toote 
temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. 
Otsese päikese käes ja niiske ilmaga tuleks õlitamist vältida. 

LADUSTAMINE Ei tohi jäätuda. 
  

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on 

suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi 

kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest 

kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, 

ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.   

 

 


