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Classic OutdoorOil – ārdarbu eļļa ar UV staru aizsardzību 
 

Apraksts: Augstas cietības(sastāvs ir bagātīgs ar cietajiem ķermenīšiem), videi draudzīga, impregnējoša eļļa ārdarbiem, 
ar dziļu iesūkšanās un kopšanas efektu, uz dabīgo eļļu bāzes. Paredzēta klāšanai uz koka un WPC-virsmām (koksnes 
polimēra kompozītmateriāls). Maksimāli aizsargā koka virsmu no UV staru un laika apstākļu iedarbības. Padara koka 
virsmu ūdeni un netīrumus atgrūdošu. Eļļa ir gatava lietošanai un pēc tam nav nepieciešama papildus apstrāde. Classic 
OutdoorOil piepilda atvērtās WPC-terases dēļu poras un padara WPC-virsmu aizsargātu pret netīrumiem un mitrumu, 
kas savukārt mazina risku virsmai pārklāties ar zaļu virskārtiņu. Ar Classic OutdoorOil Color WPC-virsma tiek uzfrešināta 
un tādējādi arī tiek ilgāk saglabāta. Nobalējušas WPC-virsmas, apstrādājot tās ar eļļu, kļūst kā jaunas un pasargātas no 
UV staru iedarbības – tās nepaliek pelēkas. Ir pieejama Classic OutdoorOil bezkrāsainā un Classic OutdoorOil tonētā 
ārdarbu eļļa koka ietonēšanai vai dabīgā toņa saglabāšanai. Eļļa atbilst DecoPaint 2010 i klases (GOS < 500) direktīvai. 
Classic OutdoorOil piemērota dažādu koka virsmu apstrādei ārā, it īpaši koka terasēm, dārza mājiņām, carports,  dārza 
mēbelēm un WPC-virsmām. Tā kā WPC kvalitāte dažādiem ražotājiem var atsķirties, vienmēr veiciet testa klājumu. 
 
Spīdums: gatavās, apstrādātās virsmas spīdums ir atkarīgs no koka piesūcināšanas pakāpes un uzklājamo kārtiņu skaita. 
 
Toņi: Toņus izmanto, lai ietonētu gaiša koka virsmas vai, lai pastiprinātu dabīgo koka toni. Toņa intensitāte ir atkarīga no koka dabīgās krāsas, laika 
apstākļiem, kā arī no uzklāto slāņu daudzuma.Eļļas tonis Naturalwhite/naturweiss ir īpaši piemērots gaišajiem kokiem, lai tie saglabātu savu dabīgo 
koka toni. 
 
Sertifikāti, atļaujas: Giscode:Ö60; DIN EN 71-3: droša bērnu rotaļlietām (bezkrāsainā un tonētā); DIN 53160: izturīga pret siekalām un sviedriem 
(bezkrāsainā). 
 
Spīduma pakāpe: Apstrādātās virsmas spīduma pakāpe ir atkarīga no koksnes piesātinājuma un uzklāto kārtu skaita. 
 
Īpašas norādes:  

 Ar eļļu piesūcinātās lupatas, padi un citi darba instrumenti, kā arī koka slīpējuma putekļi, savienojumā ar eļļu var pašaizdegties. Tāpēc tie 
jāsaslapina ūdenī un jāizmet ārā vai, nepieciešamības gadījumā, jāuzglabā slēgtā metāla traukā. Pats par sevi produkts nevar pašaizdegties. 
Lūdzu ievērot Berger-Seidle tehnisko drošības instrukciju Nr. 17; 

 Pielietojot tonēto eļļu, lūdzu pievērsiet uzmanību, lai vienam objektam izmantotu iepakojumus ar vienādu sērijas numuru. Pretējā gadījumā eļļa 
jāsajauc kopā; 

 Eļļu, pirms lietošanas, kārtīgi jāizmaisa; 

 Visi eļļa toņi ir jaucami savā starpā, kas dod iespēju izveidot savu individuālo toni; 

 Ja nepieciešams šķīdināt, tad izmantojiet Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung; 

 Periodiski, lai nodrošinātu koka virsmas aizsardzību, ir nepieciešams veikt, virsmas atkārtotu apstrādi ar eļļu. Apkopes biežums ir ļoti individuāls un 
ir atkarīgs no slodzes, koka veida, eļļas kārtu biezuma, klimata un nodiluma. Parasti, apkopi ir nepieciešams veikt vienreiz 1-2 gados. Koka 
virsmām, kuras ir apstrādātas ar Classic OutdoorOil bezkrāsaino eļļu vai ir pakļautas lielākai laika apstākļu ietekmei, apkopi ir jāveic biežāk; 

 Aizsardzības efekts un toņa intensitāte ir atkarīga no tā, cik kārtas ir uzklātas; 

 Ieteikums: jauniem terases dēļiem, pirms apstrādes, ļaut nostāvēties 2 nedēļas; 

 Vecus terases dēļus, pirms apstrādes, kārtīgi jāattīra ar ūdeni un Brilliance BioSoap ziepju koncentrātu. Pirms apstrādes virsma kārtīgi jānožāvē. 
Nelīdzenumus, ja nepieciešams, noslīpēt ar smalku smilšpapīru vai birstējamo mašīnu; 

 Pievienojot eļļai reaktīvo vielu Classic Plus attiecībā 10:1, žūšanas laiks samazinā, kā arī cietība, izturība ir lielāka. Nejaukt kopā šos divus 
produktus, nekā var izstrādāt 2 h laikā; 

 Apstrādjot dārza mēbeles, ieteicams labāk izmantot Classic OutdoorOil bezkrāsaino. 
 
Pielietošana:  

 Neapstrādāt virsmu temperatūrā zemākā par 15ºC; 

 Virsmu apstrādāt sausos laika apstākļos, bet nekādā gadījumā tiešos saules staros; 

 Uzklāt eļļu biezā, vienmērīgā kārtā ar otu vai saru birsti līdz koksne ir piesūcināta. Pēc apmēram 20 min lieko eļļu noslaucīt no virsmas ar lupatu. 
Izvairīties no eļļas kārtiņas izveidošanās; 

 Atkarībā no koka uzsūktspējas, eļļu uzklājot pirmo reiz, jāklāj uzreiz divās kārtās. Starp kārtām ir jāievēro pietiekams žūšanas laiks; 

 Strādājot ar tonēto eļļu, ir ieteicams veikt izmēģinājuma klājumu un pārliecināties par toņa atbilstību vēlamajam. Visus toņus var jaukt savā starpā 
un izveidot savu individuālu toni; 

 Instrumenti tīrāmi ar Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung. 
 
Žūšana: Normālā klimatā 23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma: apmēram pēc 8-12 h pa virsmu var uzmanīgi staigāt, pēc 24-48 h – var turpināt virsmas 
apstrādi. Žūšanas laiks var ievērojami palielināties koku veidiem, kuri satur žūšanu palēninošas vielas, pie sliktas ventilācijas, zemākas virsmas 
temperatūras un cita relatīvā gaisa mitruma, kā arī, ja uzklāta pārāk bieza eļļas kārta.  
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Patēriņš: Atkarībā no koka uzsūktspējas, klājot pirmajā kārtā apmēram 40-70 ml uz 1 m², respektīvi, 14-25 m² ar 1 l. Klājot otro vai turpmākās kārtas, 
patēriņš būs ievērojami mazāks. Ļoti sausam vai absorbējošam kokam, kā arī kokam šķērsgriezumā, patēriņš būs daudz lielāks. 
 
Uzglabāšana un transportēšana: Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 24 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un 
uzglabāts vēsā un sausā vietā, pasargājot no sala. Atvērtu iepakojumu cieši aiztaisīt. Eļļa sacietē gaisa iedarbības rezultātā. Pirms atkārtotas 
izmantošanas, noņemt izveidojušos kārtiņu. 
 
Iepakojums: 1 l, 3 l.  
 

Uzmanību! Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts 

profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas 

meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem 

standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija "Parketa un koka bruģis" un DIN 18365 specifikācija "Grīdas segumu apstrādes darbi", 

instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas 

par parketu un grīdas tehniku. Uzmanību! Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts 

netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta 

lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību.  

 
Papildus norādījumi: Lūdzu papildus iepazīties ar produkta drošības lapu. 
Visas mūsu datu lapas un tehniskā informācija ir balstīta uz visaptverošu pieredzi un sniedz ieteikumus, kas izriet no mūsu zināšanām. Ierobežojošā 
informācija un brīdinājumi ir atspoguļoti, lai palīdzētu samazināt kļūdu iespējamību. Protams, datu lapas nesatur visas produkta apstrādes īpatnības, 
nedz pašreiz un nākotnes progresā, kas ir daļēji saistīts ar daudzveidīgajiem materiāliem "kokiem". Tāpēc tā nevar atbrīvot profesionālu lietotāju no 
izmēģināšanas, kas balstīta uz paša atbildību un no kritiskas attieksmes lietojot produktu. Protams, ka datu lapa satur informāciju uz kuru var paļauties. 
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