
Produkts ražots Vācijā! 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 K2 
Tālrunis: +371 67843844, 67843845 

Fakss: +371 67272792 
Mob.: +371 26177888 

E-pasts: info@abschliff.lv 
www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/abschliff.abschliff 
 

Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 
 

Avalon Hartöl Spezial - dabīga eļļa ar vasku 
 
Pielietošanas veids: Poru atveroša eļļa iekšdarbiem, kas paredzēta koka un cita veida virsmu pēdējai kārtai, pēc apstrādes ar Avalon naturālo 
sveķu cieto eļļu uz stipri noslogotām virsmām un mēbelēm. 
 
Apraksts: Cieta, ar  ļoti labu nodilumizturību, ūdens noturīga, ūdens tvaikus caurlaidīga. Pielietošanas īpašības ir pārbaudītas un saskaņā ar DIN 
68861 atbilst iekšdarbiem. Pārbaudīta uz noteiktu elementu migrāciju un saskaņā ar DIN EN 71 3.daļi ir piemērota rotaļlietām. 
 
Sastāvs: Augu eļļas, koka sveķi, vasks, izoparafīns, svinu nesaturošas žūšanas vielas. Nesatur ēteriskās eļļas. Tonis: Caurspīdīga, bezkrāsaina, 
viegli dzeltena. Pēc pulēšanas, virsma ir zīdaini spīdīga. Iepakojums: 0,75 l; 2,5 l; 10 l. Apstrāde: Ar otu, rullīti, izsmidzinot vai iegremdējot. Telpas 
un virsmas temperatūrai ir jābūt vismaz +15ºC. 
 
Patēriņš: Vienai kārtai, apmēram, 10-30 ml uz 1 m², respektīvi, apmēram, 30-100 m² ar 1 litru. Eļļu uzklāt plānā kārtiņā, ļoti taupīgi, lai izvairītos no 
žūšanas traucējumiem. 
 
Žūšanas laiks: Pie 23ºC un 50% relatīvā gaisa mitruma, apžūšanas laiks ir, apmēram, 6-8 stundas, izžūšanas laiks ir, apmēram, 16-24 stundas. 
Žūšanai ir nepieciešama laba telpas vēdināšana. Tādēļ, lai nodrošinātu stāvoša gaisa cirkulāciju un izvairītos no smakas veidošanās, izmantojiet 
ventilatoru. Sacietēšanas beigu pakāpe ir pēc 4 nedēļām. 
 
Atšķaidīšana un tīrīšana: Eļļu lietot nešķaidītā veidā. Instrumenti tīrāmi ar Avalon šķīdinātāju. Uzglabāšana: Vēsā un sausā vietā. Oriģinālā, cieši 
noslēgtā iepakojumā vismaz 8 gadus. 
 
Norādījumi un drošības ieteikumi: Savienojumā ar viegli uzliesmojošiem materiāliem, produkts var pašaizdegties. Tādēļ, izmantotās lupatas, 
kuras ir piesūcinātas ar eļļu iemērkt ūdenī, izkārtas izžāvēt un izmest ārā konteinerā. Strādājot ar eļļu, lietojiet aizsargmasku. Arī dabīgos produktus 
ir jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Produkta pārpalikumus neliet gruntsūdeņos vai kanalizācijā.  
Produktu, pirms lietošanas, kārtīgi izmaisīt. 
 
Apstrādes norādījumi: 
Virsma un iepriekšējā apstrāde: Lai sasniegtu optimālu rezultātu, lūdzu, ievērojiet visu izmantoto produktu tehniskās instrukcijas. Virsmai ir jābūt 
sausai, stingrai, tīrai, atbrīvotai no putekļiem un taukvielām, kā arī neuzsūcošai. 
 
Neapstrādātu un uzsūcošu virsmu apstrāde: Saskaņā ar apstrādes norādījumiem, virsma ir jāgruntē ar Avalon naturālo sveķu cieto eļļu. Pēc 
izžūšanas, uz virsmas, plānā kartiņā, ir jāuzklāj Avalon naturālo sveķu speciālo, cieto eļļu. Pēc 20 minūtēm rūpīgi izlīdzināt spīdīgo eļļas pārpalikumu 
pa visu virsmu. Pēc tam virsmai ir jāžūst 16-24 stundas. Šādi apstrādāta virsma ir jāpulē. Avalon naturālo sveķu speciālo, cieto eļļu neapstrādātam 
linolejam var klāt bez gruntēšanas. Ja nepieciešams, pēc 14 dienām var uzklāt otru kārtu. Tas uzlabos virsmas izturību. 
 
Virsmas atjaunošana: Vecās, poras aizverošās kārtas ir pilnībā jānotīra un jānoslīpē. Virsmas ar atvērtām porām, iepriekš apstrādātas ar 
naturālajiem produktiem, kārtīgi jānotīra un jānoslīpē. Pēc tam jāapstrādā kā neapstrādātu un uzsūcošu virsmu, piesūcinot to ar grunts eļļu. Eļļotas 
virsmas kārtīgi jānomazgā ar Avalon ziepju koncentrātu (skatīties produkta tehnisko instrukciju) un pēc tam jāapstrādā ar Avalon naturālo sveķu 
speciālo, cieto eļļu. 
 
Kopšana: Skatīties eļļotas un vaskotas grīdas kopšanas instrukciju. Ar Avalon grīdas pieniņu un Avalon ziepju koncentrātu (skatīties produktu 
tehniskās instrukcijas).  
 
Papildus norādījumi: Pēc konsultēšanās ar ārstu, produkts ir piemērots arī alerģiskiem cilvēkiem. Šī tehniskā instrukcija der informācijai un 
padomam. Pēc jaunas tehniskās instrukcijas izveidošanas, šī vairs nav derīga. 
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