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Avalon Refresher - dabīgs vasks koka virsmu tīrīšanai un kopšanai 
 
Pielietošanas veids: Avalon Refresher ir dabīgs vasks eļļotu un/vai vaskotu koka virsmu atjaunošanai un kopšanai iekštelpās, kā arī linoleja 
apstrādei. Piemērots eļļotu, vaskotu un lazurētu koka mēbeļu un gleznu apstrādei un restaurēšanai.  
Tehniskais raksturojums: Caurspīdīgs, satīna spīdīgs, mitrumu atgrūdošs, ar antistatisku efektu. Atbilst DIN EN 71 3.daļai, oficiāli atzīta kā 
piemērots bērnu rotaļlietām. 
Sastāvs: Linsēklu eļļa, linsēkļu eļļa-audzes eļļa-kolofonija esteri, linsēkļu eļļa-audzes eļļa, apelsīnu eļļa, isoaliphates, bišu vasks, mikromizēts vasks, 
karnauba vasks, priežu eļļa, alumīnija oksīds, rozmarīna eļļa un svinu nesaturošas žūšanas vielas. 
Uzklāšana: Ar eļļas uzklāšanas sūkli, otu, izsmidzinot vai pulējamo mašīnu. Telpas un virsmas temperatūrai ir jābūt virs +10° C.  
Patēriņš: Uz iepriekš apstrādātas virsmas, klājot ar pulējamo mašīnu, apmēram, 100 m²/l, pielietojot citu klāšanas veidu, apmēram 50-100 m²/l. 
Atkarībā no virsmas porainības un struktūras, patēriņš var būt ievērojami mazāks. Pirms virsmas apstrādes ieteicams vasku izmēģināt uz maza 
laukuma. Vaska blīvums: 0.84 g/ml. Iepakojums: 0.25 l, 0.75 l, 2.5 l, 10 l. 
Žūšanas laiks normālā telpas klimatā (+23º C / 50% gaisa mitruma): Klājot ar pulējamo mašīnu, virsma ir apžuvusi, apmēram, pēc 20-30 
minūtēm. Klājot ar otu vai izsmidzinot, virsma ir apžuvusi, apmēram, pēc 6-12 stundām. Ja uzklāta biezāka kārta, žūšanas laiks var palielināties līdz 
pat 24 stundām. Zemākā temperatūrā un lielākā gaisa mitrumā, lūdzu, ievērojiet ilgāku žūšanas laiku. Lai nodrosinātu vaska žūšanu ir nepieciešams 
labi izvēdināt telpu. Augstākā temperatūrā eļļas pārpalikumu no virsmas ir jānoņem ātrāk. Turpmāko apstrādi var veikt, apmēram, pēc 24 stundām.  
Virsmas sagatavošana: Virsmai jābūt sausai, cietai, notīrītai no putekļiem un taukvielām. Koka virsmai ir jābūt iepriekš apstrādātai ar Avalon eļļu 
vai lazūru: Avalon Hartöl, Avalon Hartöl Spezial, Avalon Naturharz-Ölsiegel, Avalon Fuβboden und Möbelwachs, Avalon Möbellasur u.c. 
Virsmas apstrāde: Produktu, pirms lietošanas, kārtīgi jāizmaisa! Šķidro vasku, vislabāk, ir klāt uz virsmas ar uzklājēju, vienmērīgā, plānā kartiņā un 
enerģiski iepulēt virsmā ar brūno filci ar rokām vai izmantojot pulējamo mašīnu. Vietās, kur šķidrais vasks tika uzklāts par daudz, to nepieciešams 
noņemt ar lupatiņu. Apmēram pēc 20 minūtēm virsma ir jānopulē ar balto filci un pilnībā jānoslauka liekais vasks, kas nav sasūcies kokā. Lipīga un 
pleķaina virsma (glancēti un matēti pleķi) nozīmē, ka vasks ir uzklāts nepareizi. 
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. Satur: kobalta sāli. Var izraisīt alerģisku reakciju. Ja tiek veikta slīpēšana, 
aizsargāt elpošanas orgānus. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. 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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