
  

הדבר נוגע גם לזכויות , אך ללא אחריות,  באמונה שהם מתאימים לשימושתנופ או בכתב או כדוגמאות לניסיו"ל נמסרת לך אם בע"האינפורמציה הנ
השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת .הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. צד שלישי

, ל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגוםאם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכ.הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע

לפי , הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה. אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום
                                                          .הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל
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TEAK OIL FINISH 

  שמן טיק לחידוש עץ

  דף טכני
_________________________________________________________________________  

TEAK OIL FINISHבעל נוסחה ייחודית לעץ מלא כגון עץ טיק. חודר לתוך העץ ומחזק אותו מבפנים  ,
  .מהגוני וכל עץ מלא

TEAK OIL FINISHים אחרים המצפים את העץ מלמעלהשונה משמנים וצבע חודר לתוך העץ ב ,
  .מדגיש את המראה הטבעי של העץ ומגן עליו

  :מאפיינים

  )'מעקות וכדו, ארונות, יכטות, ריהוט( מתאים לשימוש פנימי וחיצוני 

  דוהה או מתיישן מאחר והטיפול הוא בתוך העץ עצמו, אינו מתקלף

  קל ליישום

  משטחי דק ורצפה פנימית, יםאינו מומלץ לעץ העומד מתחת למ

  :אופן השימוש

  יש לוודא שהעץ יבש לחלוטין מלחות •

 יש לשייף בעדינות את העץ ולנקות –אם רוצים מגע חלק  .יש להסיר שאריות צבע ישנות •
  מאבק

  . יש לנער את המיכל היטב לפני השימוש •

  יש לבדוק התאמה במקום מוסתר •

יש למרוח שכבה נוספת באזורים בהם  השמן . מברשת או רולר, יש ליישם עם מטלית ספוגה •
 . דקות15יישם שכבה נוספת והשאר לספיגה לעוד  . דקות לספיגה30 השאר     .נספג מיד

  .נגב שאריות

  . שעות8-10 לאחר –ייבוש סופי  •

  . שעות72 יש לחכות לייבוש של – ניתן ליישם לכה שקופה להגנה משריטות •

  c°510-3של בין ' יש לעבוד בטמפ •
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  יש לנקות עם טינר -ניקוי

  ר" מ14-19 - כ–כושר כיסוי  ל" מ950: תכולה

Voc -ליטר/'ר ג550-  פחות מ  

  .יש להרחיק מילדים. להימנע מבליעה. יש להימנע ממגע בעיניים ובעור: זהירות


