
 

 

 

MEDIENOS APSAUGA Apsauginė medienos alyva

PASKIRTIS
Terasoms, platformoms, laiptams, lieptams ir kitiems  •

didesniems (horizontaliems) mediniams paviršiams. Tinka 
anksčiau alyvuotai minkštai medienai – pušies, eglės, kedro, 
maumedžio, ir giliai įmirkytai medienai.

Skirta dekoratyvinei išorinių paviršių apdailai ir apsaugai nuo  •
atmosferos poveikio. Pagerina paviršiaus atsparumą dėvėjimui 
ir neleidžia skverbtis į medieną drėgmei. Sudėtyje yra veikliųjų 
medžiagų, saugančių nuo pelijimo ir pamėlynavimo. 

PAVIRŠIAI
Gaminio savybės geriausiai išryškėja alyvuojant obliuotą 
medieną, tačiau alyva tinka ir pjautinei (plonai) medienai. 
Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas  •

ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). 
Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio 
kaip 20% drėgnio.

Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų  •
pobūdį (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), 
žr. dalį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos“. 
Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti 
(pvz., smėliasraute).

Kad gaminys geriau įsigertų į paviršių, šiurkščiu šepečiu arba  •
plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos 
priemonės sluoksnį ir suirusį arba papilkėjusį medienos 
sluoksnį. 

Paskirtis lauko darbams

Rišiklis alkidas / sėmenų aliejus

Tankis 0,85 kg/l

Sausųjų medžiagų kiekis 38 %

Spalva žr. „Pinotex“ spalvų paletę

Džiūvimo laikas sausas liečiant po 6 h 
( 23 °C, 50% RH) kitą sluoksnį galima dengti 
 po 12 h

Dengiamumas (1 sluoksnis) obliuota mediena 10–13 m2/l 
 (60–80 g/m2) 

Visiškai pašalinkite seną dažų (aliejinių, alkidinių arba lateksinių)  •
sluoksnį mechaniniu būdu (gremžtuku, šiurkščiu šepečiu), 
terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba 
cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). 

Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis  •
arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės 
detalės, prieš dažant medinį paviršių paskutiniu sluoksniu, jas 
reikia atskirai padengti antikorozine priemone. 

GRUNTAVIMAS
Naujus medinius paviršius, taip pat paviršius iš minkštos  •

medienos rūšių, prieš alyvuojant būtina gruntuoti! 
Prieš gruntuojant mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.  •
Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą  •

paviršių (prieš tai nuo jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia 
reikia nugruntuoti jį 1–2 bespalvio „Pinotex Base“ sluoksniais. 
Apdailos sluoksniu paviršių denkite praėjus ne mažiau kaip 24 
valandoms po gruntavimo. Dengiant horizontalius paviršius ir 
esant didesnėms grunto sąnaudoms, kol paviršius visiškai išdžius, 
gali praeiti daugiau nei 24 valandos.

Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite  •
juos iki įsotinimo.

Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti  •
paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, 
priemonė į medinį paviršių įsigers prasčiau.

Skiediklis  vaitspiritas „Solve W“

Darbo įrankiai teptukas

Įrankių valymas vaitspiritas „Solve W“

Laikymo uždaroje  5 metai 
gamyklinėje pakuotėje trukmė  

Laikymo sąlygos uždaroje taroje

Pakuotė 2,5 L / 5 L

TehNISKIe dATI
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Puikiai įsigeria į paviršių •

Neleidžia drėgmei skverbtis į pagrindą •

Apsaugo paviršių nuo saulės spindulių poveikio •

Saugo nuo pamėlynavimo ir pelijimo plitimo •

Tonuojama 40 atspalvių •
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PINOTEX TERRACE OIL



ALYVAVIMAS
Prieš alyvuojant reikia palaukti, kol gruntinis sluoksnis bus  •

pakankamai išdžiūvęs.  
Padenkite paviršių 1–2 apsauginės medienos alyvos „Pinotex  •

Terrace Oil“ sluoksniais.  
Paviršių alyvuokite iki įsotinimo; maždaug po 15–20 minučių  •

būtinai nuvalykite šluoste į medieną neįsigėrusį alyvos 
perteklių.  Alyvuodami retkarčiais nuvalykite teptuką sausa 
kempine.

Kad paviršius būtų atsparesnis, nerekomenduojama naudoti  •
netonuotos alyvos; pigmentai suteikia paviršiui pageidaujamą 
atspalvį ir geresnę apsaugą nuo atmosferos poveikio (UV 
spindulių).

Nuolat naudojamus, saulės ir lietaus veikiamus paviršius  •
reikia alyvuoti kasmet; atliekant profilaktinį alyvavimą nuvalytas 
paviršius vieną kartą padengiamas gaminiu „Pinotex Terrace Oil“.

PAVIRŠIAUS ALYVAVIMO IR PRIeŽIŪROS 
ReKOMeNdACIJOS

Prieš pradėdami alyvuoti paviršių, ir retkarčiais vėliau, darbo  •
eigoje, alyvą kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas 
naudoti, jo skiesti nereikia. 

Kadangi apsaugine medienos alyva apdoroto paviršiaus  •
galutinis atspalvis labai priklauso nuo medienos rūšies, prieš 
alyvuojant didesnius paviršius, rekomenduojama padengti 
alyva tokios pat rūšies medienos bandinį ir įsitikinti, ar atspalvis 
tikrai tinka. 

Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus  •
temperatūra turi būti +5...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), 
sant. oro drėgnis < 80 %. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir 
kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes 
intensyviai garuojant skiedikliui, į paviršių gali blogai įsigerti 
fungicidai.

Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač  •
atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami 
vandens ir (arba) saulės spindulių. 

Atidžiai apdorojus medinių lentų galus, žymiai padidėja jų  •
atsparumas drėgmei. 

Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales,  •
rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų antrąją pusę.  

Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį  •
gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.

Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švariu  •
vandeniu, tinka ir neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Šiltu 
vandeniu paviršių nuvalyti lengviau. Valykite minkštu šepečiu 
arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu.

SPeCIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO 
ReKOMeNdACIJOS

Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepečiu.  •
Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu 
valikliu „Lavatio“, paskui perplaukite paviršių švariu vandeniu ir 
palaukite, kol jis išdžius. 

Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite  •
mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. 
Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, perplaukite 
švariu vandeniu ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol 
išdžius. 

Paviršius, kurie liečiasi su gruntu, ir paslėptas medines  •
konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite gilaus įmirkymo priemone 
„Impra“. Įmirkytas paviršius nedažomas.   

Drėgnoje aplinkoje esančius medinius paviršius iki įsotinimo  •
įmirkykite apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“, paskui 
padenkite atitinkamu gaminiu iš „Pinotex“ asortimento.

Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu  •
sudrėkinta šluoste) ir nulakuokite šakoms skirtu laku.

Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti  •
cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Nuo anksčiau neapdorotų 
metalinių detalių plieniniu šepečiu arba šlifavimo popieriumi 
nuvalykite rūdis ir nugruntuokite jas dažais „Pansarol Base“. 

www.spalvupasaulis.lt

darbo sauga

Skystis

Nenaudoti šalia atviros liepsnos. Sudėtyje yra sėmenų aliejaus, todėl alyva suteptos atliekos ir audiniai gali 
savaime užsidegti, juos reikia surinkti ir laikyti nedegiame inde. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Jei 
vėdinimas nepakankamas, naudoti asmenines kvėpavimo takų apsaugos priemones. Rekomenduojama 
naudoti apsauginius drabužius, nitrilines, neoprenines ar lateksines pirštines ir apsauginius akinius. Vengti 
produkto patekimo į paviršinius vandenis ir dirvožemį; likučių nepilti į kanalizaciją.
Veiklioji medžiaga tolilfluanidas, CAS Nr. 731-27-1, EB 211-986-9, 0,65 %.  
Sudėtyje yra hidrintos sunkiosios naftos. 
Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra tolilfluanido, butanonoksimo 
ir kobalto karboksilato. Gali sukelti alergiją. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius 
nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų. Prarijus, neskatinti vėmimo, 
nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė 
turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.
Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Sudėtyje yra biocidų. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją. 
Biocidai yra užregistruoti Cheminių medžiagų registravimo centre.

Importuotojas UAB „LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Gamintojas „ES Sadolin AS“, Estija

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis.  
Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį.   Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. 
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.
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