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(WOOD OIL AKVA)PUUÖLJY AKVA  VALTTI 
 روغن چوب والتی پوُالجی آکوا

 روغن چوب نیمه شفاف پایه آب بر اساس روغن گیاهی و حاوي موم شرح محصول

 محصول ویژگی
مناسب براي انواع چوب هاي استفاده شده در بیرون ساختمان، همچنین چوبهاي 

 چوبهاي اشباع شده، چوب ترمو وود و چوب ساده (نرّاد))، Hard Wood(سخت 

 مبلمان فضاي باز، تراس، پلکان، اسکله و چوب هاي استفاده شده در کف استفاده مناسب موارد

 متنوع مطابق با آلبوم رنگ نیمه شفاف والتیبه صورت بی رنگ یا در الوان  رنگها

 پوشش

 متر مربع هر لیتر براي چوبهاي کهنه و یا با سطوح ساییده شده 7تا  5
متر مربع هر لیتر براي چوبهاي نو یا چوبهایی که سطح آنها صاف و در شرایط  15تا  7

 باشندخوب می

 لیتر) 9و  2,7، 0,9لیتر (محتوي  10و  3، 1 یقوط اندازه

 آب کننده رقیق

 قلم مو و اسفنج ابزار

 خشک شدن زمان
قابل لمس بعد از چند ساعت. رویه دوم را پس از جذب شدن روغن در چوب و 

 )%50 یدرجه و رطوبت نسب 23در حرارت ( خشک شدن آن میتوان اعمال کرد
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 مقاومت آب و هوایی

هوا و اشعه ماوراء بنفش ما توصیه می نماییم که براي مقاومت بهتر در مقابل آب و 
خورشید از روغن رنگدار استفاده نمایید. در صورت نیاز سطح چوب به آن روغن 

دوباره بزنید. سطوحی که در تماس مستقیم با آفتاب و آب هستند را بایستی ترجیحا 
 هر سال روغن مجدد زد.

 %21 حجم جامد

 ISO 2811کیلوگرم هر لیتر،  1 وزن حجمی

 نگهداري

از یخ زدگی محافظت  –در مکان خشک و خنک در ظرف در بسته نگهداري شود 
روغن رنگدار را در همان فصل استفاده نمایید. در قوطی رنگ را خیلی خوب  –شود 

 ببندید که هوا به روغن نرسد.

 شرایط اعمال

باشد. دماي اجسام و هواي  %20سطوح بایستی خشک باشند، رطوبت چوب زیر 
. سطحی که روغن %80درجه سانتی گراد و رطوبت هوا حداکثر  5 اطراف حداقل

باشد چرا که چوب خیس به راحتی روغن  %20شود بایستی رطوبتش زیر زده می
جذب نمیکند. چوبهاي اشبع شده در ابتدا از خود بخار ساطع میکنند. چوب اشباع 

 ماه پس از نصب روغن بزنید. 6شده را 

 آماده کردن کار

م: سطح چوب را از خاك و غبار و هر آلودگی دیگر پاك کنید. در سطح چوب خا
 صورت لزوم سطح چوب را با قارچ کش تیکوریال شستشو دهید.

سطح چوبی که قبال روغن خورده است: ناهمواري ها و تکه هاي روي چوب را با 
برس فلزي یا کاردك تمیز کنید و سپس با قارچ کش تیکوریال شستشو دهید. در 

 وم روي چوب را سمباده (پوست) بزنید.صورت لز

 روغن زدن

روغن را خوب هم بزنید و آنرا با قلم مو یا اسفنج به شکل یکدست بر روي چوب 
بزنید. معموال یک دست کافی میباشد، ولی چوبهاي سست یا کهنه یا ساییده شده را 

دو دست روغن بزنید. مبلمان باغی را فقط یک دست روغن بزنید. روغن را یکدست 
قبل از خشک شدن با دستمال از سطح بزنید. روغن اضافه اي که جذب نشده است را 

چوب تمیز کنید. دست دوم روغن را پس از خشک شدن دست اول میتوانید اعمال 
 نماید. نمایید. روغن زدن بر روي سطح چوب چوب را تیره تر می
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 شستن ابزار

ابزار را بالفاصله پس از استفاده با آب و صابون بشویید. چنانچه رنگ بر روي ابزار 
زار تیکوریال براي شستن اب "پِنسِلی پِسو"است می توانید از از محلول خشک شده 
 استفاده کنید.

 نگهداري و تعمیر
هفته به دست می آید، اگر قبل از این  1بیشترین مقاومت و استحکام روغن بعد از 

 زمان نیاز به تمیز کردن بود از پارچه نرم یا برس نرم استفاده کنید (بعد از دو روز)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

والت محصاطالعات داده شده در باال اطالعات کامل و جامع نمی باشد. اطالعات داده شده بر اساس نتایج آزمایشگاه و تجارب عملی  می باشد. کیفیت 

کنترل می شود. به عنوان تولید کننده و فروشنده این محصول ما نمیتوانیم هیچ کنترلی در نحوه استفاده  14001و  9001شماره بر اساس استانداردهاي ایزو 

تفاده ناصحیح سو دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول  داشته باشیم. ما هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه ا

 رمحصوالت نداریم. ما حق خود را در تغییر مشخصات محصول و اطالعات راجب به آن، بدون اطالع قبلی محفوظ میداریم. متخصصین تیکوریال در هاز 

 زمان آماده کمک و راهنمایی می باشند.
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