
Produkts ražots Vācijā! 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 
Tālrunis: +371 67843844 
Fakss: +371 67272792 
Mob.: +371 26177888 

E-mail: 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 Dabīga eļļa akmens virsmām 
 
Pielietošanas veids: Eļļa paredzēta klāšanai iekštelpās uz visām, vidēji uzsūktspējīgām akmens virsmām, 
tādām kā kvarcīts, granīts, marmors un kaļķakmens.  
 
Apraksts: Impregnējoša, viegli kopjama eļļa, pēc pulēšanas ir zīdaini matēta. Pēc apstrādes virsma ir ūdeni un 
netīrumus atvairoša. 
 
Sastāvs: Linsēklu eļļa - audzes eļļa - naturālo sveķu esteri, isoalifāti un svinu nesaturošas žūšanas vielas.  
 
Tonis: bezkrāsains. 
 
Atšķaidīšana: Gatavs lietošanai.  
 
Blīvums: Apmēram 0,82 g/ml. 
 
Apstrāde: Atkarībā no uzsūktspējas un izvēlētās virsmas īpašībām, virsmu apstrādā 1- 2 reizes. Eļļu uzklājiet plānā kārtiņā ar rullīti, otu, kokvilnas 
lupatiņu vai izsmidzinot. Vismaz, pēc 15 minūšu žūšanas laika, ja nepieciešams, virsmu var pulēt ar kokvilnas lupatu. Augstākā temperatūrā, lūdzu, 
ievērojiet īsāku žūšanas laiku un virsmu pulējiet ātrāk. 
Lielākai izturībai, pēc 24 stundu žūšanas laika, uzklājiet otru eļļas kārtu. Uz virsmas ir iespējama uzklāšana arī cieto vasku.  
 
Patēriņš: Atkarībā no uzsūkšanās spējas un akmens virsmas īpašībām: apmēram, 20 ml uz 1 m², respektīvi, 50 m² ar 1 litru. Vienmēr uzklā jiet 
izmēģinājuma kārtu! 
 
Žūšanas laiks: Pie 23ºC un 50% relatīvā gaisa mitruma, žūšanas laiks ir apmēram 24 stundas. 
 
Atsauce: Pēc apstrādes nodrošiniet pietiekamu ventilāciju telpā. Akmens virsmas (kaļķakmens, marmora), kuras reaģē uz skābēm (piemēram, etiķi, 
sinepēm, augu sulu, tēju) nav pasargātas no skābes iedarbības. Vienmēr pārliecinieties par drošu instrumentu uzglabāšanu, gaisu necaurlaidīgā 
metāla traukā, un pēc tam atbrīvošanos, iemērcot ūdenī un izmetot ārā, no lupatām, pulējamiem filčiem un sūkļiem, kuri ir piesūcināti ar ALISA Eļļu 
akmens virsmām un ir vēl slapji vai tikai nedaudz mitri, jo pastāv pašaizdegšanās iespēja, ko var izraisīt produktā esošā augu eļļa. Pats par sevi 
produkts nevar pašaizdegties. 
Satur kobalta (2+) sāli. Var izsaukt alerģisku reakciju. 
S 2 Glabāt bērniem nepieejamā vietā. S 62 Ja norij, neizsaukt vemšanu: nekavējoties lūgt medicīnisko palīdzību, uzrādot produkta iepakojumu vai 
etiķeti. 
 
Atbrīvošanās: Saskaņā ar vietējiem regulējošiem likumiem.  
 
Iepakojums: 0,75 l. 
 
Uzglabāšana: Glabāt vēsā un sausā vietā. Neatvērtā, oriģinālā iepakojumā uzglabājams vismaz 3 gadus. Derīguma termiņu, lūdzam skatīties uz 
iepakojuma. 
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