HABIOL színtelen olajok használata

A természetes fa felsõ rétege rendszeres tisztítást és ápolást igényel, hogy Önt hosszú ideig szolgálja és örömet
szerezzen Önnek.
Mielõtt elkezdené az olajozást a felületrõl
a szennyezõdést el kell távolítani.
Ha kevés a szennyezõdés és a por:
A bútort száraz, puha ruhával törölje le, a fapadlót egy puha seprûvel, vagy kefével söpörje fel.
Vízben oldódó szennyezõdések:
Egy jól kicsavart vizes ruhával a felületet le kell törölni. A felmosóvízhez lehet egy kevés finom mosószert adni.
Soha ne használjon erõs, vagy karcoló, maró tisztítószert. Végül szárazra törölje fel a felületet.
Vízben nem oldódó szennyezõdések:
(Mint cipõcsík, karcnyom, vízfoltok, erõs rátaposott piszok esetén)

Erõsebb szennyezõdéseknél, melyek felmosással vagy porszívózással nem távolíthatók el, csiszolópapírral
csiszolja le a felsõ réteget erõsen (180-as szemcse méret). Így a felsõ réteg tiszta lesz és elõ van készítve a
HABIOL olajok alkalmazására.

Elsõ felhasználásnál:
1.
A fa felsõ rétegét 180-as csiszolóvászonnal le kell csiszolni és portalanítani.
2.
A felhordás történhet ecsettel, hengerrel, ruhával, vagy szórópisztollyal. 2 perc után a felesleget letöröljük
ruhával. Fafajtától éa a felhordás módjától függõen 50-80 g/m² HABIOL szüksé-ges. A visszatörlést
pamutronggyal minden réteg után el kell végezni.
3.
Kb. 1-4 óra a száradási ideje.
4.
Száradás után 300-as csiszolóvászonnal finoman megcsiszoljuk.
5. 2-4-szer megismételjük az olajozást.
6. Polírozzuk, ha selyemfényû felületet szeretnénk.
7.
1 órát várunk és beépíthetjük vagy csomagolhatjuk a kezelt anyagot.
8.
A felület 8-10 nap után válik víz- és szennytaszítóvá, addig is kerüljük a vízzel való érintkezést.

Ápolás:
A fafelületet egy ruhával vagy szivaccsal megtisztítjuk és kevés HABIOL-t felviszünk a teljes felületre és polírozzuk, kb. 5 g/m² mennyiséget. A felesleget töröljük le.

FIGYELEM! A használt ruhát kiterítve szárítsuk meg, hogy ne következzen be öngyulladás. Feltétlenül vegye
figyelembe ezt az útmutatást. Hûvös, száraz, sötét, elzárt helyen tárolja. Gyermek kezébe ne adja!

A rendszeres ápolás biztosítja a felület hosszú élettartamát. Az összes piszkot és ráömlött folyadékot lehetõ
leggyorsabban távolítsuk el. A renszeres HABIOL ápolás megtartja a felület szépségét és védelmét hosszú idõn
át.

Tipp:
A helység hõmérsékletének és páratartalmának ingadozása esetén él és dolgozik a fa. Egy egyenletes, nem túl
száraz helység, klíma (min. 40% pá-ratartalom) ajánlott az ember és a természetes fafelületek számára. A
szobanövények és a párologtatók a fûtõtesten segítenek a fûtési idõ alatt a páratartalmat megfelelõ szinten
tartani.

