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Kiilto Parquet Oil

Суміш на основі рослинної олії для паркету
й дерев’яної підлоги. Відтінки: природний,
слонова кістка, сріблясто-сірий, коричневошоколадний і античний чорний.

• Надзвичайна зносостійкість, також стійкість до води й
хімічних речовин

• Невеликий час висихання = економія часу
• Майже непомітний запах
• Високий рівень вмісту сухих речовин (> 95 %),
високий рівень просочування

• Не робить підлогу ковзкою
• М1-надзвичайно мала емісія летких речовин у повітря

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Призначена для обробки поверхонь і насичення паркету й дерев’яної
підлоги в будинках і місцях загального користування. Усі кольори можна
змішувати один з одним. Оброблену олією поверхню можна лакувати
лаками Kiilto. Олива для паркету Kiilto забезпечує довговічне покриття й
насичення паркету та дерев’яної підлоги. Завдяки високому вмісту сухих
речовин потребується менше шарів, аніж за використання звичайних олив
для підлоги.
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
Дерев’яна поверхня має бути сухою, добре відшліфованою й чистою від
шліфувального пилу та іншого бруду. Заповніть щілини шпаклівкою для
паркету Kiilto GAP або приготуйте замазку шляхом змішування ґрунтівки
для паркету на водній основі від Kiilto зі шліфувальним пилом.
Якщо необхідно отримати більш насичений колір, не пізніше ніж за
2 години до нанесення оливи змочіть підлогу шляхом розпилення води й
витріть її добре вижатою ганчіркою.
Зверніть увагу, що зволоження призведе до незначного розбухання
волокон деревини.
Перед використанням продукт необхідно добре потрясти. Перед
використанням після тривалого зберігання перемішати за допомогою
чистої палиці до самого дна банки. Наносьте рівним шаром на підлогу за
допомогою шпателя зі сталевою насадкою або жорсткого гумового
шкребка. Уникайте утворення занадто товстого шару. Дайте просохнути
протягом 15–30 хв і розрівняйте за допомогою машини із червоною
прокладкою для догляду за підлогою . Найкращого результату можна
досягти, якщо перед вирівнюванням прокладкою поверхня, оброблена
оливою, залишатиметься напівсухою. Занадто тривалий (кілька годин) час
висихання призведе до липкості поверхні й зробить її важкою для
подальшої обробки. Після розрівнювання негайно видаліть залишки оливи
з поверхні за допомогою машини для догляду за підлогою із червоною
прокладкою та закріпленим махровим рушником. Зачекайте 15–30 хвилин.
Повторіть обробку оливою згідно з наведеними вище інструкціями.
Просушуйте підлогу за допомогою машини для догляду за підлогою й
махрового рушника, доки поверхня не перестане бути липкою. Після
цього за необхідності можна обробити підлогу білою прокладкою.

ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

40–60 %

ШВИДКІСТЬ ЗАТВЕРДІННЯ

Дозволений незначний рух через 24 години (за
температури +20°C і відносної вологості 50 %).
Повна міцність настає через 2–3 дні.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

+18... 24 °C

КЛАСИФІКАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ

Не робить поверхню ковзкою, клас R10
(стандарт щодо тертя DIN 51130).
Відповідає вимогам класифікації EN 71-3.

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ

Замерзає

ГОТОВНІСТЬ ДО ОБЛИЦЮВАННЯ

Перед нанесенням лаку дати просохнути
протягом щонайменше 6 годин (залежить від
умов навколишнього середовища).

ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ

7 ± 2 % від маси

ВИТРАТА

25–40 м²/л , в залежності від вологопоглинаючих
властивостей деревини

ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА

За температури +20°C:
Natural-0,95 кг/дм³, інші кольори-1,22 кг/дм³

ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА

рослинні олії

КОЛЬОРИ

Natural (Природний)
Ivory white (Слонова кістка)
Silver grey (Сріблясто-сірий)
Mocca brown (Коричнево-шоколадний)
Antique (Античний чорний)
Може використовуватися природний і з
додаванням тону.
Усі кольори можна змішувати один з одним.

РОЗМІРИ УПАКОВКИ

2,5 л

ТОВ «КІІЛТО-КЛЕЙ» Україна, Київ, 03062, пр-т Перемоги, 67 , Бізнес-парк «НИВКИ-СІТІ», тел/факс +38 044 2060868 www.kiilto.ua

Дата 02.09.2019

У разі, якщо товсті чи липкі шари залишаються, видаліть їх за допомогою
чорної прокладки. Нанесення роликом: ідеально придатна для підлог із
щілинами або косими краями. Налийте оливу в лоток для фарби й вимочіть
у ній мохеровий ролик із коротким ворсом. За допомогою ролика нанесіть
тонкий шар оливи. Дайте їй просохнути протягом 30–60 хвилин.
Розрівняйте за допомогою машини із червоною прокладкою для догляду за
підлогою, після чого видаліть залишки оливи за допомогою махрового
рушника. Після того, як поверхня буде повністю сухою, за необхідності
обробіть підлогу білою прокладкою.
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ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці за умови зберігання в контейнері, що
не відкривався, за температури вище +1 °C.

Перед нанесенням верхнього шару лаку дайте просохнути протягом
щонайменше 6 годин.
Оброблена оливою кольору слонової кістки підлога стане темнішою після
нанесення верхнього шару лаку.
Після використання все обладнання (прокладки, рушники) необхідно
зберігати у вологому стані в металевому контейнері або промити
уайтспірітом, адже існує ризик самозаймання.
УВАГА! Деякі типи гуми в килимах і протиковзних матеріалах можуть
містити пластифікатори, що можуть викликати перманентні пошкодження
поверхні й кольору захисного шару.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на
результатах випробувань і практичному досвіді. Характеристики наведено
для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за
інших умов і методів роботи. Наша система керування якістю гарантує
високу якість наших продуктів. Оскільки компанія не може контролювати
спосіб або умови використання продукту, вона не несе відповідальність за
наслідки у випадку недотримання вимог до умов або неправильного
використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний
результат роботи. Для правильного використання продукту користувач
повинен ознайомитися зі змістом інструкцій із виконання робіт і
посібником із норм проведення робіт, якщо такі надаються.
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА
Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні
рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Відомості щодо утилізації
продукту й пакування див. на сторінці www.kiilto.com.
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