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PINJA W-OIL 
 

TERMÉKTÍPUS Vízhígítású, módosított faolaj. 

A TERMÉK KIEMELT TU-
LAJDONSÁGAI ÉS JAVA-
SOLT FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLETE 

 Gyorsan szárad. 
 Felhasználható bútorok, fa táblák, deszka és egyéb fa felületekre, párás kül-

és beltéri helyiségekben. 
 Megóvja a fát a nedvességtől és a szennyeződéstől, és megakadályozza a 

gombák és penész kialakulását a felületen. 

MŰSZAKI ADATOK  

Szárazanyag-tartalom Kb. 10 % térfogatra, 11 % tömegre vetítve. 

Sűrűség 1,0 kg/liter 

Termékkód 394 6909 

Elméleti kiadósság 8-10 m2/l/réteg. 
 
A gyakorlati kiadósság függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, 
a festendő felület alakjától, nedvszívó képességétõl és felületi érdességétől. 
 

Eltarthatóság (+23 oC) 12 hónap. 

Felhordás Felhordási technika Viszkozitás DIN 4 
Mártás Szállítási viszkozitás 
Függöny-festés Szállítási viszkozitás 
Ecsetelés Szállítási viszkozitás 
Szórás Szállítási viszkozitás  

Száradási idők  
(100-120 g/m2) 

 20 oC 30 oC 
Polírozható, után 30-60 perc 15-30 perc 

 
A száradási és átfestési időt befolyásolhatja a felhordás módja, a felhordás körül-
ményei és a festendő felület alakja és porózussága. 
 

Hígítás Vízzel.  

Festőszerszámok tisztítása Vízzel.  

Színek Áttetsző. AKVI TONE és TEMASPEED FONTE színezés. 
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FELHORDÁS Használat előtt keverje fel alaposan az olajat, és hígítsa vízzel, amennyiben szük-

séges. Egyenletesebb felület eléréséhez a felület felpolírozható.  

Felhordási körülmények A kezelendő felület legyen tiszta és száraz. A felhordás és az olaj száradása alatt 
a környezet hőmérséklete, a kezelendő felület és az olaj hőmérséklete 18 oC felett 
legyen, és a relatív páratartalomnak 70% alatt kell lennie. 
 

Illékony szerves vegyület tarta-
lom (VOC) 

Az olaj illékony szerves vegyület tartalma 40 g/l. 
A maximum VOC tartalom a felhasználásra kész olajban (10 %-ban hígítva) 50 
g/l. 
 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁ-
GI INFORMÁCIÓK 

Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszé-
lyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szere-
pelnek. 
 
Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető. 
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A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott 
időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszer-
nek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. 


