
DIN6

(g/cm3

VOC((g/L

-

(m2 /L

(

 

������ت

• روغن طبیعی دو جزئی برای تمامی سطوح چوبی داخلی
 • براقیت: ظاهر طبیعی

• نوع: بر پایه روغن طبیعی
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 • محافظت یک الیه
(non-film) عدم ایجاد ظاهر الیه الیه •

• زیبایی طبیعی چوب را افزایش می دهد
• مقاومت باال در برابر سایش و خراش

• بدون ایجاد رد همپوشانی و رد شروع قلمو
 • دافع آب

voc سازگار با محیط زیست بدون ترکیبات •

��� ا����ده
• کفپوش های چوبی

• تمام چوب های داخلی
• میز، صندلی، نیمکت آشپزخانه و مبلمان چوبی

• زیورآالت و مصنوعات چوبی
• رزین اپوکسی

• پارکت و پله چوبی داخلی
• کابینت و صفحه چوبی

• روکش طبیعی چوب
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• 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 سطح مورد نظر 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
 میشود برای ایجاد یک روکش طبیعی، سطح را با سنباده های شماره 08
 تا 021 سنباده زده و برای ایجاد بافتی نرم تر سطح را با سنباده های

شماره 081 تا 022 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.

• سطوح چوبی روغن کاری شده
o گرد و غبار باقیمانده را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.

• سطوح چوبی قدیمی بدون پوشش
 o سطح چوب را سنباده بزنید. (توصیه می شود با سنباده 80 الی 120
 برای ظاهر طبیعی و برای یک سطح صاف¬تر، چوب را با شماره 180 الی

220 سنباده بزنید)
 o گرد و غبار ایجاد شده را کامال تمیز کرده و با جارو برقی کامال از رو ی

سطح پاک کنید.
o باقیمانده گرد و غبار را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.

• سطوح چوبی رنگ شده
 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 رو

ی سطح پاک کنید.
o با توجه به ظاهر دلخواه، سطح را سنباده بزنید.

 o توصیه می شود برای ایجاد یک روکش طبیعی سطح را با سنبادههای
 شماره 80 تا 120 سنباده زده و برای ایجاد بافت نرم تر سطح را با سنباده

های شماره 180 تا 220 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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 • محصول به صورت دو جزئی با هاردنر استفاده می شود.
 • قبل از استفاده محصول را کامال هم بزنید و همگن بودن آن رابررسی

 کنید. این روند را در طول اجرا تکرار کنید.
 • هاردنر را 20 درصد (نسبت 1 به 5) به روغن اضافه کنید و محصول را

 با کاردک یا چوب هم بزنید.
 • ظرف مورد استفاده باید خشک و تمیز باشد.
 • مخلوط باید ظرف 6 - 4 ساعت اعمال شود.

کاربرد دستی
• مخلوط را در امتداد لبه ها ی کفپوش بمالید.

 • مخلوط را در 1 الیه با قلمو یا پارچه در مناطق 5 متر مربعی بمالید و 15
دقیقه بگذارید تا روغن نفوذ کند.

• در جهت راه چوب (راپود) بزنید تا ظاهری یکدست داشته باشید.

کاربرد ماشینی
• مخلوط را در امتداد لبه های چوب بمالید.

 • برای پخش کردن بهتر محصول روی سطح از دستگاه پولیش با پد بافر
قرمز استفاده کنید.

 • مقداری از محصول را روی سطح یا حفره بافر بریزید و در مساحت
 5-10 متر مربعی اعمال کنید. 15 دقیقه برای نفوذ در بافت چوب صبر

کنید. روغن اضافی را با یک پد بافر سفید پاک کنید.
 • در جهت راه چوب (راپود) بزنید تا ظاهری یکدست داشته باشید.

• برای بهترین نتیجه 7 روز فرصت دهید.
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• فقط برای استفاده داخلی
 • محصوالتی مانند پوشش های پایه نیترو، پلی اورتان یا پرایمرها را قبل

از روغن دو جزئی ِهِمل 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.
 • هنگامی که آب و هوا یا دمای سطح زیر 10 درجه سانتیگراد است،

محصول نباید استفاده شود.
• کف را نباید با مواد شوینده حاوی آمونیاک تمیز کرد.

• پس از 24 ساعت میتوان کفپوش الک زده راپا گذاشت.
• 7 روز قبل از پهن کردن فرش و یا تمیز کردن صبر کنید.

• 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 و یا تینر

غیر روغنی تمیز کرد.
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 • پارچه آغشته به روغن می تواند خود اشتعالی داشته باشد. پارچه ها
باید به طور کامل در آب خیس شوند و سپس دور انداخته شوند.

• در محل با تهویه کافی استفاده کنید.
• دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

 • برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض بیش از حد، پنجره ها و درها را
 باز کنید یا از وسایل دیگر برای اطمینان از ورود هوای تازه در طول

استفاده و خشک کردن استفاده کنید.
• محتویات قوطی را برای نگهداری به ظروف دیگر منتقل نکنید.

• از قوطی های خالی برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.
 • از تماس با چشم و پوست خودداری کنید.

• بعد از استفاده دست ها را بشوييد.
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 • در صورت تماس با چشم، به خوبی با مقدار زیادی آب بشوييد. در
صورت تداوم تحریک، مراقبت های پزشکی دریافت کنید.

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

• محتویات یا قوطی ها را مطابق با مقررات ملی دور بریزید.
(SDS) ایمنی  اطالعات  برگه  به  ایمنی  و  بهداشتی  اطالعات  برای   • 

محصول مراجعه کنید.

��ا������

• گواهینامه ایمنی اسباب بازی

• گواهی مقاومت در برابر عوامل شیمیایی

• گواهی مقاومت در برابر حرارت خشک
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HEMEL IRAN
DECK OIL - SMART FLYER 2022

BY CAN DO DESIGN
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 EN71-3

EN 12720:2014 Resistance to Chemical Agents Certificate 
(Class A, B, C and D)

EN 12722:2014 Resistance to Dry Heat Certificate

https://hemeliran.com/
https://hemeliran.com/wp-content/uploads/2022/08/HEMEL.pdf
https://wa.me/989334444063?text=
https://www.instagram.com/hemel.iran/
tel:09370000169

