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 • روغن طبیعی برای نگهداری ظروف آشپزخانه چوبی (تخته برش،
 کاسه ساالد، سینی های سرو سرد و گرم، کوکسا) که به طور مستقیم

درتماس با غذای پخته شده هستند.
• رنگ: شفاف

 • براقیت: ظاهر طبیعی - مات
• نوع: بر پایه روغن طبیعی
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 • مطابق با استاندارد LFGB برای تماس با مواد غذایی تست و تاييد
شده است.
 • بدون بو

VOC فاقد مواد •
 • حفظ و احیای ظاهر طبیعی چوب

 • به راحتی با مالیدن روی سطح (قلمو، پارچه، کاردک یا لیسه) اعمال
می شود.

• فاقد فلزات سنگین و سرب
• سازگار با محیط زیست

• آماده استفاده
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• ظروف چوبی آشپزخانه

آ��ده ���ی ���
• هرگونه کثیفی، روغن، گرد و غبار چوب را از روی سطح پاک کنید.

 • از محصوالتی مانند پرکننده (بتونه) یا پرایمر سلولزی یا پلی اورتان قبل از
استفاده از محصول استفاده نکنید.

 • به عنوان بتونه، گرد و غبار چوب (خاکه اره یا سنباده چوب مورد نظر را با
 محصول مخلوط کرده وتمام شکاف ها و درزهای پارکت را پر کنید و پس از

خشک شدن، اضافه بتونه آن را تمیز کنید.

• سطوح چوبی آماده نشده
 o با توجه به ظاهر سطح مورد نظر، سطح را سنباده بزنید. توصیه می شود

 برای ایجاد یک روکش طبیعی سطح را با سنباده های شماره ۸۰ تا ۱۲۰
 سنباده زده و برای ایجاد بافت نرم تر سطح را با سنباده های شماره ۱۸۰ تا

۳۰۰ سنباده بزنید.
o گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید

 o گرد و غبار باقیمانده را با یک پارچه مرطوب پاک کنید و صبر کنید تا
کامل خشک شود.

o سطوح چوبی روغن کاری شده
 o سطح چوب را به خوبی با آب گرم تمیز کنید و از تماس هرگونه کثیفی یا
 روغن با ظروف اجتناب کنید. پس از تمیز کردن، اجازه دهید چوب حداقل

۸ ساعت خشک شود.

• سطوح چوبی قدیمی بدون پوشش
 سطح چوب را به خوبی با آب گرم تمیز کنید و از هرگونه کثیفی یا روغن

 اجتناب کنید. پس از تمیز کردن، اجازه دهید چوب حداقل ۸ ساعت خشک
شود.

• سطوح چوبی رنگ زده
o محصول را مستقیما روی سطوح از قبل پوشش داده شده اعمال نکنید.

 o رنگ کهنه را به طور کامل با سنباده دستی یا دستگاه سنباده از روی
سطح پاک کنید.

 o هرگونه آلودگی، روغن، گرد و غبار چوب و بقایای الک قدیمی را از روی
سطح پاک کنید.

o سطح را با توجه به ظاهر سطح مورد نظر سنباده بزنید.
 o با توجه به ظاهر سطح مورد نظر، سطح را سنباده بزنید. توصیه می شود

 برای ایجاد یک روکش طبیعی سطح را با سنباده های شماره ۱۲۰ سنباده
 زده و برای ایجاد بافت نرم تر سطح را با سنباده های شماره ۱۸۰ تا ۳۰۰

سنباده بزنید.
o گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید.

 o باقیمانده گرد و غبار را با یک پارچه مرطوب پاک کنید و صبر کنید تا
کامل خشک شود.
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 قبل از استفاده محصول را کامال هم بزنید و همگن بودن آن رابررسی
کنید. در طول اجرا این روند را تکرار کنید.

نحوه اجرا
• با دستمالی بدون پرز روی کل سطح چوب بمالید.

 • محصول را به مدت ۳۰ دقیقه روی سطح بگذارید بماند تا جذب چوب
 شود سپس روغن اضافی روی سطح را با یک پارچه بدون پرز یا دستمال

کاغذی بردارید تا زمانیکه احساس خشکی کنید.
• سطح بعد از ۲۴ ساعت آماده استفاده است.

 • اگر ظاهر سطح اشباع تری مورد نظر باشد، می توان پس از ۲۴ ساعت
الیه دوم را اعمال کرد.

 • هنگامی که مشاهده شد پس از مدت معینی (چند ماه) سطح خشک
 می شود و یا شروع به جذب آب می کند، مجددا سطح را با روغن

ظروف آشپزخانه ِهِمل پوشش دهید.
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• فقط برای استفاده داخلی
 • محصوالتی مانند پوشش های پایه نیترو، پلی اورتان یا پرایمرها را قبل

از روغن ظروف همل استفاده نکنید.
• درب محصول را در صورت عدم استفاده بسته نگه دارید.

 • دمای کاربرد کلی محصول بین 15 تا 25 درجه سانتی گراد در محدوده
رطوبت نسبی 40 تا 65 درصد است.

• رطوبت چوب باید کمتر از 12 درصد باشد.
 • محیط انجام کار باید در حین و بعد از استفاده دارای تهویه مناسب

باشد تا عمل خشک شدن بهتر صورت گیرد.
است، گراد  سانتی  درجه   10 زیر  یا سطح  هوا  دمای  که  هنگامی   • 

محصول نباید استفاده شود.
 • ظروف آشپزخانه روغنی را نباید با مواد شوینده حاوی آمونیاک تمیز

کرد.
• محصول باید در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

• پس از کار ابزار نقاشی را می توان با صابون و آب گرم فراوان تمیز کرد.
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• محتویات قوطی را برای نگهداری به ظروف دیگر منتقل نکنید.
• از قوطی های خالی برا ی مقاصد دیگر استفاده نکنید.
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 • در صورت تماس با چشم، به طور کامل با مقدار زیادی آب بشوييد و
در موارد تداوم تحریک، مراقبت های پزشکی را دریافت کنید.

 • در صورت بلعیده شدن، فورا با مرکز کنترل سموم، اورژانس بیمارستان
 یا پزشک تماس بگیرید.

• محتویات و قوطی ها را مطابق با مقررا ت ملی دور بریزید.
  • لطفا برای کسب اطالعات بهداشتی و ایمنی به برگه اطالعات ایمنی

(SDS) محصول مراجعه کنید.
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• گواهینامه ایمنی اسباب بازی
• گواهینامه تماس با مواد غذایی
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