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Avalon Naturharz-Ölsiegel – ūdens izturīga eļļa virsmām ar ļoti lielu slodzi 
 
Pielietošanas veids: Avalon dabīgo eļļu izmanto visām uzsūcošām virsmām iekštelpās, tādām kā koks, korķis u.c.  
Avalon eļļa nodrošina atvērtu poru, caurspīdīgu impregnēšanu zonām ar intensīvi lielu slodzi. 
Tehniskais raksturojums: Ūdensnecaurlaidīga, dziļi iesūcas virsmā, ūdens tvaikus caurlaidīga. Atbilst DIN 53160, 
pārbaudīta uz siekalām un sviedriem. Atbilst DIN EN 71 3.daļai, oficiāli atzīta kā piemērota bērnu rotaļlietām. 
Tonis: Bezkrāsains, sarkankoks, riekstkoks, valrieksts, tabaka, ozols, rožukoks, kūpināts ozols, antīkais ozols, melns, 
balts, goba, pelēkā goba, tumšā goba, medus ķirsis, intensīvais ķirsis, ķirsis, baltais ozols. 
Sastāvs: Linsēklu eļļa, linsēkļu eļļa-audzes eļļa-kolofonija esteri, karsēta dabīgā eļļa, titāna dioksīds (baltā krāsā), 
isoaliphates, sojas eļļa, silīcija dioksīds, bezsvina žāvētavas aģenti (Co, Ca, Zr). 
Uzklāšana: Ar eļļas uzklāšanas sūkli, otu, izsmidzinot vai iegremdējot. Telpas un virsmas temperatūrai ir jābūt virs +15° C. 
Patēriņš: Pirmai kārtai 1 litrs pietiek apmēram 22 m². Otrai kārtai - apmēram 88 m². Atkarībā no porainības, virsmas īpašībām un uzsūktspējas, 
patēriņš var būt ievērojami mazāks. Uzklājiet izmēģinājuma kārtu, lai pārbaudītu koka spēju iesūkt eļļu. 
Žūšanas laiks normālā telpas klimatā (+23º C / 50% gaisa mitruma): Virsma ir apžuvusi apmēram pēc 10-12 stundām. Pa virsmu var staigāt 
un veikt turpmāko apstrādi apmēram pēc 24 stundām. Lai nodrosinātu eļļas žūšanu ir nepieciešams labi izvēdināt telpu. Augstākā temperatūrā 
eļļas pārpalikumu no virsmas ir jānoņem ātrāk. Zemākā temperatūrā un lielākā gaisa mitrumā, lūdzu, ievērojiet ilgāku žūšanas laiku. 
Virsmas sagatavošana: Lai iegūtu labāko rezultātu, lūdzu, izlasiet tehniskās datu lapas par visiem produktiem, ko izmantojat. Pamatnei jābūt 
sausai, cietai, notīrītai no putekļiem, kā arī uzsūktspējīgai. Atkarībā no koka veida un vēlamā eļļas iesūkšanās dziļuma, virsmu slīpē ar 100 līdz 
180 grauda smilšpapīru. Jo raupjāks slīpējums, jo dziļāk eļļa iesūksies virsmā. 
Svarīgi: Eļļu pirms lietošanas labi samaisiet! Iepakojums: 0.25 l, 0.75 l, 2.5 l, 10 l. 
Neapstrādātas vai stipri uzsūktspējīgas virsmas eļļošana: Vienmērīgi piesūcinātu koka virsmu var panākt ar darba metodi „slapš uz slapju”, 
kas nozīmē ka eļļu klāj uz virsmas tikmēr, kamēr koks vairs nespēj sevī iesūkt. Eļļu uzklāj uz virsmas un pēc 30 minūtēm spīdīgo eļļas kārtu 
izlīdzina uz tām virsmas daļām, kur eļļa ir pilnībā sasūkusies. Pēc tam uzklāj vēl eļļu uz sausajām zonām. Pēc 20 minūtēm visu lieko eļļu, kura nav 
iesūkusies virsmā noslauka ar labi uzsūcošu lupatu vai balto filci, nepieļaujot virsmas nožūšanu, lai izvairītos no glancētiem un matētiem pleķiem. 
Ja pēc apstrādes virsma ir lipīga, tas nozīmē, ka virsma ir apstrādāta nepareizi, jo liekā eļļa nav kārtīgi noslaucīta. Atstājiet virsmu žūt uz 24 
stundām. Tāpat klāt arī nākošās kārtas, līdz virsma vairs nespēj uzsūkt eļļu. Jo labāk būs piesūcināta virsma, jo lielāka būs virsmas noturība pret 
mitrumu un netīrumie. Pirms virsmas apstrādes ar citiem Avalon produktiem (cietais vasks, grīdas pieniņš u.c.) ir jāpārliecinās, ka virsma ir kārtīgi 
piesūcināta ar eļļu un ir pilnībā nožuvusi. 
Virsmas atjaunošana: Virsmām, apstrādātām ar poras aizverošu kārtiņu, pilnībā noslīpē veco kārtiņu. Virsmām, apstrādātām ar atvērtu poru 
kārtiņu, veco kārtiņu kārtīgi notīrīt ar Avalon ziepju koncentrātu, ja nepieciešams, arī pieslīpēt. Eļļas uzklāšana ir tāda pati, kā apstrādājot jaunu 
virsmu (skatīties instrukcijas sadaļu „Neapstrādātas virsmas eļļošana”). Virsmas atjaunošanai var izmantot arī Avalon Refresher, Avalon 
Fuβbodenwachs vai Avalon Flϋssigwachs. Virsmu kārtīgi izsūkt ar putekļsūcēju un attīrīt ar Avalon Pflanzenseife ziepju koncentrātu. Uz tīras, 
sausas virsmas uzklāt atjaunojošo vasku. 
Virsmas kopšana un tīrīšana: Kopšanai izmantojiet Avalon dabīgo grīdas pieniņu (pievienojiet, apmēram, 30-50 ml uz 10 l ūdens). Mazgājiet ar 
mitru, nevis slapju lupatu. Katra ceturtā, piektā tīrīšana ir jāveic ar Avalon Pflanzenseife ziepju koncentrātu (pievienojiet, apmēram, 30-50 ml uz 10 
l ūdens). Ja koka virsma ir kļuvusi matēta, uz virsmas, plānā kārtā, uzklājiet Avalon Refresher dabīgu atjaunojošo vasku un iepulējiet to virsmā. 
Lūdzam, papildus, iepazīties ar produktu tehniskajām instrukcijām. 
Šķīdināšana un instrumentu tīrīšana: Šis produkts ir gatavs lietošanai. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar Avalon šķīdinātāju. 
Uzglabāšana: Glabāt vēsā un sausā vietā. Oriģinālajā iepakojumā uzglabājama vismaz 8 gadus. 
Atbrīvošanās: Atbrīvoties no satura/tvertnes kā no rūpnieciskajiem atkritumiem. No sažuvušas eļļas atbrīvotie kā no sadzīves atkritumiem.  
Drošība: Eļļu izsmidzinot lietojiet resperātoru. Sargāt no bērniem. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU 
vai ārstu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Pārpalikumus neliet notekūdeņos. Var radīt ilglaicīgas 
kaitīgas sekas ūdens organismiem. Var izraisīt alerģiskas reakcijas. Robežvērtība 700 g/l (01.01.2010.). Maksimālā VOC koncentrācija 440 g/l (F 
kategorija). Ar produktu piesūcināti materiāli (lupatas, filči u.c.) var pašaizdegties, tāpēc tos ir jāiemērc ūdenī un jāatbrīvojas saskaņā ar 
ugunsdrošības normām. Pats par sevi produkts nevar pašaizdegties. Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu 
daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba aizsardzības noteikumus. Instrukcijā ietvertā informācija ir informatīva, juridiskās 
saistības nenesoša. 
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