
 

ColorMix

Tinkami pagrindai:

natūralūs aliejai, akrilato dispersija, pigmentai, vanduo, glikolis/ 
glikolio eteris, priedai. ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių 
junginių (LOJ), leidžiamų šiam gaminiui (A/f kateg.), kiekis: 130 g/l. 
Gaminys turi iki 5 g/l lakiųjų organinių junginių.

Paviršių struktūra/ skiedimas:

Paruošimas. Sąnaudos:

tinkamais įrankiais gerai nuvalyti dulkes, riebalus, sakus, 
nešvarumus. Dengti tik gerai išdžiūvusią, nelakuotą medieną. 
Produktą gerai išmaišyti. Dengti teptuku tol, kol mediena bus gerai 
įsotinta, kai temperatūra ne žemesnė kaip +8°C. Maždaug po 15 
min. perteklinį aliejų nuvalyti šluoste. Ypač gausiai dengti galinius 
bei pjautinius kraštus. Esant poreikiui, paviršių padengti antrą kartą. 
Sąnaudos: apie 65 ml/m² vienam sluoksniui. 

Išsamesnė informacija apie produktą interneto psl. www.alpina.lt 

Tarpinis ir viršutinis sluoksniai:                                                                   
„Alpina Öl für Terassen ”, neatskiedus.

spalvinimo mašinomis „ColorMix” sistema – medžio atspalviais. Kad 
paviršius būtų optimaliai apsaugotas nuo UV spindulių, rekomenduojama 
spalvinti tik mašinomis.

Sudėtis: 

kai temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, vėl 
dažoma gali būti po 1-2 val., paviršius išdžiūsta po 12 val. 
Priklausomai nuo sluoksnio storio ir temperatūros, paviršius visiškai 
išdžiūsta ir atlaiko apkrovas po 4-6 dienų.

išdžiūvusi mediena, medinės terasos;                                                                       
dengiant išorės paviršius, lapuočių drėgmė negali viršyti 12%, o spygliuočių - 
15 %.

paviršius dengiamas labai plonu medžiagos sluoksniu; puikiai išsaugoma 
natūrali medžio struktūra, paviršius apsaugomas nuo purvo ir drėgmės. 
Atsparus mindymui. Pagamintas vandens pagrindu, todėl darbo ir džiūvimo 
metu nėra jokio kvapo.

Savybės:

Spalvos/ spalvinimas:

Džiūvimo trukmė:

šilko blizgesio

Darbo įrankiai/ temperatūra:

Aliejus terasoms

Produkto privalumai:

Puikiai atnaujina spalvas                                                                                                                                                                                                  
Puikiai saugo nuo nešvarumų, drėgmės                                                                                                                                 
Puikiai išsaugo natūralią medienos išvaizdą                                                                                                      
Sveikas patalpų mikroklimatas       

Dengti teptuku. Dirbti ne žemesnėje kaip +8°C (pagrindo ir 
aplinkos) temperatūroje. Įrankius plauti muilu ir vandeniu.

Öl für Terassen

Pakuotės dydis:

0,75 l ; 2,5 l

Blizgesio laipsnis:

„Aqua Öl für Terassen” - Jūsų pageidaujamos spalvos

specialus apsauginis medienos priežiūros aliejus, tobulai išsaugantis 
natūralią medžio struktūrą, puikiai atgaivinantis spalvą. Tinka medinėms 
terasoms, medinėms grindims ir kitiems mediniams daiktams tiek išorėje, 
tiek viduje – sveikai aplinkai kurti.
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Aliejus terasoms

Dažyta mediena:

Neapdorota sena mediena:

Papilkėjęs, sutręšęs medinis paviršius nušlifuojamas iki 
nepažeistos, apkrovą išlaikančios medienos ir kruopščiai 
nuvalomas.

Öl für Terassen

Pagrindų paruošimas: Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

paviršių pašiurkštinti ir nuvalyti. Pašalinti nešvarumus ir sukibtį 
mažinančias medžiagas (alyvą, tepalus). 

apkrovos neišlaikančius sluoksnius visiškai pašalinti iki tvirto pagrindo.

TI Nr. 440_D sudaryta  2014 m. vasario mėn.

Ši techninė informacija buvo parengta remiantis naujausiomis technologijomis 
ir mūsų įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į pagrindų bei projektų įvairovę pirkėjas/ 
vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam 

Atkreipkite dėmesį: Atliekų tvarkymas: 

Naujos medinės konstrukcijos:
šiurkščius medienos paviršius nušlifuoti pagal pluoštą, kruopščiai 
nuvalyti, pašalinti ištryškusias medienos sudėtines medžiagas, 
pvz., sakus. Sakų turinčią medieną prieš dažymą kruopščiai 
nuplauti „Nitro-Universal-Verdünner”.

Senus pvz. emalių ir storasluoksnių dažyvių sluoksnius pašalinti iki įgeriančio 
tvirto medienos paviršiaus. Tvirtai besilaikančius plonasluoksnių dažyvių 
paviršius ir senas aliejines dangas  nušlifuoti, nuvalyti ir padengti bandomąjį 
plotą „Alpina Öl für Terassen”, kad įsitikintumėte medžiagos ir paviršiaus 
suderinamumu.

laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu 
pasirūpinti geru vėdinimu. Dirbant su produktu vengti valgyti, gerti 
ir rūkyti. Patekus ant odos ar į akis nedelsiant nuplauti vandeniu. 
Nepilti į kanalizaciją, vandens telkinius, neleisti susigerti į žemę. 
Įrankius muilu ir vandeniu nuplauti tuoj pat baigus darbus. 

skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. Sudžiūvusius 
likučius galima tvarkyti kaip buitines atliekas.                                                                                                                     
Produkto prisigėrusias medžiagas (šluostes ir pan.) išmesti patalpinus į 
nedegias pakuotes.

Laikymas:

laikyti vėsiai, sandariai uždarytą, gerai vėdinamose patalpose. 
Laikymo temperatūra +5°C- +20°C. Galiojimas: nepraimtą 
pakuotę galima laikyti 24 mėnesius. 
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