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 • روغن نافذ رنگدانه ای، مخصوص کف و عرشه
• رنگ: آنتیک، روشن، قهوه ای تاناتون، ساج، گردو

• نوع: بر پایه روغن طبیعی
• ظاهر طبیعی
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• ظاهر طبیعی زیبا پس از پایان کار
(non-film) بدون الیه الیه شدن •

• مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش
• دافع آب

• حفاظت یک الیه
• فاقد سرب

• آماده مصرف و بدون نیاز به رقیق کننده
• حجم بسته بندی ۲/۵ لیتر و ۷۵۰ میلی لیتر
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• کف

آ��ده ���ی ���

 هرگونه کثیفی، روغن و گرد و غبار چو ب را از روی سطح پاک کنید.

سطوح چوبی جدید
- سطح را با سمباده شماره ۸۰ الی ۱۲۰ سنباده بزنید.

- گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید.

سطوح چوبی بدون پوشش قدیمی
 سطحی که در مجاورت عوامل طبیعی (باد، باران، نور خورشید) بوده را
 با کاغذ سنباده  ۸۰ الی ۱۲۰ سنباده بزنید یا سطح چو ب را با استفاده از

rerotseR kceD LEMEH   بازیابی کنید.

سطوح چوبی پوشش داده شده
 - محصول را مستقیما روی سطوح از قبل پوشش داده شده اعمال

نکنید.
- رنگ یا الک قدیمی را با دستگاه سنباده کامال از روی سطح پاک کنید.

- گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید.
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• محصول آماده استفاده است و نیازی به رقیق شدن ندارد.
 • قبل از استفاده محصول را کامال هم بزنید تا همگن شود. سپس این

روند را در طول رنگ آمیزی تکرار کنید.
 • یک الیه رنگ توسط قلمو یا غلتک اعمال نماييد و روغن اضافی را پاک

 کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود.
• در جهت راه (راپود) چوب زده شود تا ظاهری یکدست داشته باشید.
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(زمانی که همان محصول قبًال استفاده شده باشد)

• محصول را مستقیما روی سطوح از قبل پوشش داده شده اعمال نکنید.
• سطح چوب را کامال از کثیفی و روغن تمیزکنید و کمی سنباده بزنید.

• گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کنید.
• ساالنه بازرسی و در صورت نیاز ترمیم کنید.
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 • فقط برای استفاده بیرونی.
 • درب محصول را در صورت عدم استفاده بسته نگه دارید.

 • دمای عمومی کاربرد محصول بین ۱۵ درجه سانتی گراد تا ۲۵ درجه
 سانتی گراد در محدوده رطوبت نسبی ۴۰ - ۶۵ درصد می باشد.

 • میزان رطوبت چوب باید حداکثر ۲۰ درصد باشد.
• محصول را زیر نور مستقیم خورشید یا باران استفاده نکنید.

• محصول باید در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
 • ابزارهای رنگ آمیزی را می توان پس از اجرا، با تینر غیر روغنی تمیز

کرد.
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• پارچه آغشته به روغن می تواند خود اشتعالی داشته باشد.
 • پارچه ها پس از استفاده باید کامال در آب خیس شوند و سپس دور

انداخته شوند.
 • محیطی که کار در آن انجام می شود، دارای تهویه مناسب و کافی

باشد.
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

 • محتویات را برای نگهداری به ظروف دیگر انتقال ندهید.
• از قوطی¬های خالی برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.

 • پنجره¬ها و درها را باز کنید یا از وسایل دیگر برای اطمینان از ورود
هوای تازه در حین اعمال و خشک کردن رنگ استفاده کنید تا از آسیب

¬های احتمالی در امان باشید.
 • از تماس با چشم و پوست خودداری کنید.

• بعد از استفاده دست ها را بشوييد.

 ��� ��ی او���

 • 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
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