
eco Öl-Farbe eco Öl-Farbe 
Dengiantys dažai, vandens ir atsinaujinančių žaliavų pagrindu.
Lauko ir vidaus medienai

[eco][eco]

    

AtspalvisAtspalvis LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 672 200 96

PakuotėPakuotė 3 x 3 x 0,75 l0,75 l 2 x 2 x 2,5 l2,5 l 1 x 1 x 5 l5 l

Pakuotės rūšis Kibiras W Kibiras W Kibiras W

Pakuotės kodas 01 03 05

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

basaltgrau (RAL 7012)/
bazalto pilka

7651 ◼ ◼

tiefschwarz (RAL 9005)/
juoda

7652 ◼ ◼

anthrazitgrau (RAL 7016)/
atracitinė pilka

7653 ◼ ◼

lichtgrau (RAL 7035) / šviesi
pilka

7654 ◼ ◼

fenstergrau (RAL 7040)/
pilka

7655 ◼ ◼

tabakbraun/ tabakinė ruda 7656 ◼ ◼

nussbraun/ riešutinė ruda 7657 ◼ ◼

rotbraun/ kaštoninė 7658 ◼ ◼

skandinavisch-rot/
skandinaviška raudona

7659 ◼ ◼

cremeweiß (RAL 9001)/
kreminė balta

7660 ◼ ◼

tannengrün (RAL 6009)/
eglės žalia

7661 ◼ ◼

taubenblau (RAL 5014)/
mėlyna

7662 ◼ ◼

weiß (RAL 9016)/ balta 7663 ◼ ◼ ◼

spec.atspalviai 7664 ◼ ◼

IšeigaIšeiga
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IšeigaIšeiga Apie 75 ml/m² kiekvienam sluoksniui

Balta ir šviesūs atspalviai:
3 sluoksniai su Öl-Farbe [eco]
Dar geresnė apsaugos sistema: 2x Isoliergrund & 1x Öl-Farbe [eco]

Vidutiniai ir tamsūs atspalviai:
2 sluoksniai su Öl-Farbe [eco]

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Lauko ir vidaus medienai■
Stabilių matmenų medienai: pvz., langams ir durims■
Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo
nameliams ir pan.

■

Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir
pan.

■

Gruntas, tarpinė ir galutinė danga.■
Nedengti ant kątik impregnuotų medinių paviršių. Laikytis džiūvimo nurodymų■
Ant kėdžių, suolų ir pan. Po to dengiama su Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] farblos
(bespalviu). Tai sumažina spalvos pakitimą

■

SavybėsSavybės 3 viename: izoliuojantis pagrindas, tarpinis ir galutinis sluoksniai■
Vandens pagrindu, su labai mažu tirpiklių kiekiu■
Atsinaujinančių žaliavų pagrindu: mažiausiai 70 %■
Pagal žaliavų tiekėjų teikiamą informaciją ir pagal mūsų naudojamus gamybos procesus
tai yra veganiškas produktas

■

Tvirtas paviršius (pagal HO.03 direktyvą)■
Nelaša■
Elastingas■
Nenusilupa■
Atsparu oro sąlygų poveikiui ir UV spinduliams■
Sumažina atspalvio pakitimus, kuriuos gali sukelti medienos rūgštys■
Tolygiai pasiskirsto■
Pralaidu orui■
Metalinė pakuotė tinkama antriniam perdirbimui■
Atspalvius galima maišyti tarpusavyje■
Ryškūs, intensyvūs atspalviai, dėl sudėtyje esančių pigmentų, pasižymi mažiau
dengiančiomis savybėmis. Tokiais atvejais mes rekomenduojame prieš tai padengti tokio
pat atspalvio dengiančiu gruntu

■

Produkto duomenysProdukto duomenys

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Rišamoji medžiaga Augalinių aliejų pagrindu

Tankis (20 °C) Apie 1,2 g/cm³

Klampumas 600 mPas

Kvapas Švelnus

Blizgumas Matinis

SertifikataiSertifikatai DIN EN 71-3 "Vaikiškų žaislų saugumas"DIN EN 71-3 "Vaikiškų žaislų saugumas"

Testavimo standartaiTestavimo standartai Emissionsarm gem. AgBB-Schema Išskiriantis mažai teršalų pagal AgBB schemą

Galimi sistemosGalimi sistemos
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Galimi sistemosGalimi sistemos
produktaiproduktai

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Isoliergrund Isoliergrund (3440)(3440)

Hirnholzschutz Hirnholzschutz (1900)(1900)

Holzschutz-Grund* Holzschutz-Grund* (2066)(2066)

Treppen- & Parkettlack Treppen- & Parkettlack (2390)(2390)

Pasiruošimas darbuiPasiruošimas darbui Reikalavimai pagrinduiReikalavimai pagrindui
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %

■

ParuošimasParuošimas
Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus.
Papilkėjusį ir oro sąlygų paveiktą paviršių gerai nušlifuoti
Su tam skirtomis priemonėmis (pvz., skiedikliu ar teptukų valikliu) pašalinti atsilupusias
paviršiaus vietas bei ištekėjusias dervas
Norint naudoti kiek įmanoma mažiau medienos apsaugos priemonių, konstrukcijos turėtų
būti atsparios vandeniui (horizontalūs paviršiai, skersiniai pjūviai, kapiliarinės siūlės,
paviršiai, veikiami purškiamo vandens, aštrūs kampai)
Lauko medieną, kuriai reikalinga apsauga nuo puvinio ir mėlynijimo, prieš tai reikėtų
padengti su Holzschutz-Grund* gruntu
Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų
dangos“ pateikta informacija.
Öl-Farbe [eco] (balta ir šviesūs atspalviai) sumažina pageltonavimą, kurį sukelia medienos
rūgštys. Norint dar geresnės apsaugos galima prieš tai dengti su Isoliergrund izoliuojančiu
gruntu
Norint išvengti medienos rūgščių nutekėjimo ant besiribojančių paviršių, medieną reikėtų
padengti iš visų pusių
Senas karbolineumo dangas perdažyti tik su tamsiais atspalviais; visuomet atlikti
bandomuosius dažymus

■

ApdirbimasApdirbimas

Medžiagą kruopščiai išmaišyti ir kuo greičiau padengti teptuku arba voleliu.
Po džiūvimo dengiamas antras sluoksnis
Jei reikia, galima dengti dar vieną sluoksnį
Kadangi skersai pjauta mediena itin gerai sugeria vandenį, tuos plotus būtina dengti
daugiau sluoksnių. Arba galima tose vietoje papildomai gruntuoti su tam skirtomis
medienos apsaugos priemonėmis
Visus atspalvius galima maišyti tarpusavyje
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo sąlygosApdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra min. +5 °C iki maks. +25 °C

■

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Negalima naudoti ant medienos, kuri buvo impregnuota su boro druska
Dirbant vidaus patalpose reikia pasirūpinti geru vėdinimu
Darbo ir džiūvimo metu paviršių saugoti nuo lietaus, vėjo, saulės ir kondensato
susidarymo
Tik po pilno išdžiūvimo galima vertinti atspalvį
 

DžiūvimasDžiūvimas
Sekantis sluoksnis: maždaug po 6 val.
Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žemesnė temperatūra ir aukštesnė oro drėgmė gali prailginti džiūvimą

■
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Priklausomai nuo medienos rūšies (pvz., ąžuolas) dėl sudėtyje esančių rūgščių gali
prailgėti džiūvimo trukmė

SkiedimasSkiedimas
Paruošta naudojimui

■

NurodymaiNurodymai Šviesūs, ypač balti atspalviai, tiek tirpikliniai, tiek vandens pagrindu aliejiniai arba
alkidinių dervų dažai po kurio laiko daugiau ar mažiau pageltonuoja
Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių gulintys medienos amžių išduodantys
žiedai, šakos ir dervingos senesnės medienos sritys gali pasižymėti prastesniu sukibimu
su dažais bei mažesniu atsparumu oro sąlygoms. Todėl gali tekti taikyti trumpesnius
priežiūros ir renovavimo intervalus. Padėti gali tik atsparumo oro sąlygoms didinimas arba
labai rupi plaušiena (p80). Tokiai žaliavinei medienai taikomi ženkliai ilgesni priežiūros ir
renovavimo intervalai.

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas Akrilo šerelių teptukas, dideliems plotams skirtas teptukas, moherio vilnos volelis

Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.
Sutepta tekstilė gali savaime užsidegti todėl po naudojimo reikia ją užmerkti į vandenį,
laikyti ugniai atspariose talpose ir utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti
mažiausiai 24 mėn.

Saugumas/ reglamentaiSaugumas/ reglamentai Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

ES ekologinis ženklas DE-044-052

Nurodymai utilizavimui Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Biocidinių produktų
reglamentas

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba
techniniame aprašyme!

Saugumo reikalavimai Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atliekant purškimo darbus dėvėti apsauginį filtrą
A2/P2. Atliekant šlifavimo darbus dėvėti apsauginį filtrą P2 nuo dulkių. Darbo metu bei
džiovinant pasirūpinti itin geru vėdinimu. Naudojant medžiagą nevalgyti, negerti ir
nerūkyti. Patekus ant odos ar į akis nedelsiant kruopščiai plauti vandeniu. Neišpilti į
kanalizaciją, gruntinius vandenis ar ant žemės. Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti
vandeniu ir muilu. Antriniam perdirbimui atiduoti tik visiškai ištuštintas pakuotes. Skystus
produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

LOJ pagal „Decopaint“
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LOJ pagal „Decopaint“
direktyvą (2004/42/EB)

ES-ribinė produkto vertė (Kat.A/d): maks. 130 g/l (2010). 
Produkto sudėtyje yra < 5 g/l LOJ.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.
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