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Kiilto Protec Hardwax

Для захисту дерев’яної підлоги, обробленої
оливою для паркету Kiilto Parquet Oil.
Створює на поверхні тонкий захисний шар,
що не потребує особливого догляду і
забезпечує тривалий захист та
довговічність.

Природне й довговічне покриття.•
Надзвичайно економна: 20–30 м²/л.•

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Олива Protec Hardwax Oil застосовується для захисту поверхонь,
оброблених оливою для паркету Parquet Oil.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
НОВА ПІДЛОГА, ОБРОБЛЕНА ОЛИВОЮ:
нанесіть оливу для паркету Kiilto Parquet Oil на підлогу згідно з
інструкціями.  Дайте їй просохнути протягом щонайменше 12 годин. Для
екзотичних видів деревини на кшталт мербау й венге час просихання буде
довшим.  Якщо час просихання буде занадто коротким, шар Parquet Oil
розчиниться в оливі Protec.  Перед нанесенням Kiilto Protec приберіть пил
пилососом або ганчіркою.  Перед використанням дайте оливі Protec
пристосуватися до навколишньої температури й добре перемішайте її
палицею.  Налийте Protec у лоток для фарби й нанесіть тонкий рівний шар
вздовж волокна деревини за допомогою мохерового ролика з коротким
ворсом або якісної щітки, щоб уникнути утворення смуг.  Продовжуйте
обробляти невеликі ділянки одна за одною, а коли шари почнуть
перекриватися, наносьте наступний шар на вологий попередній.  Перед
експлуатацією залишіть підлогу просохнути протягом щонайменше
16 годин.

ПІДЛОГА, ЩО ВЖЕ БУЛА ОБРОБЛЕНА ОЛИВОЮ ДЛЯ ПАРКЕТУ KIILTO
PARQUET OIL:
ретельно промийте поверхню й за необхідності нанесіть оливу Kiilto
Parquet Care Oil.  Перед нанесенням Protec дайте оливі просохнути
протягом щонайменше 12 годин.  Нанесіть Protec у такий самий спосіб, як і
на нову підлогу, оброблену оливою.

НОВА ДЕРЕВ’ЯНА ПІДЛОГА (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ЕКЗОТИЧНИХ ВИДІВ
ДЕРЕВИНИ):
нанесіть тонкий шар Protec на чисту дерев’яну поверхню вздовж волокна
деревини.  Дайте просохнути протягом 6–8 годин. Обережно відшліфуйте
поверхню сіткою/диском із розміром зерна 240.  Ретельно приберіть
шліфувальний пил.  Нанесіть другий шар так само, як і перший.  Дайте
просохнути протягом щонайменше 16 годин,  бажано більше.

Під час процесу нанесення й висихання забезпечте відповідне
провітрювання приміщення.

Після використанні інструменти необхідно зберігати у вологому стані в
металевому контейнері або промити уайтспірітом, адже існує ризик
самозаймання.

ОНОВЛЕННЯ ЗНОШЕНОЇ ПОВЕРХНІ:
обережно промийте зношену поверхню й дайте їй просохнути.
Відшліфуйте поверхню диском із розміром зерна 240.  Ретельно приберіть

40–60 %ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

МатовийСТУПЕНІ БЛИСКУ

Дозволений незначний рух через 16 годин після
висихання (за температури +20 °C і відносної
вологості 50 %).
Повна міцність покриття досягається через 2–
3 дні.

ШВИДКІСТЬ ЗАТВЕРДІННЯ

+18... 24 °CТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

ЗамерзаєМОРОЗОСТІЙКІСТЬ

7 ± 2 % від масиВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ

20–30 м²/лВИТРАТА

1 лРОЗМІРИ УПАКОВКИ

3 роки за умови зберігання в контейнері, що не
відкривався, за температури вище +1 °C.

ЗБЕРІГАННЯ
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пилососом шліфувальний пил. Нанесіть тонкий шар оливи Protec згідно з
інструкціями й дайте їй просохнути протягом щонайменше 16 годин.

УВАГА! Деякі типи гуми в килимах і протиковзних матеріалах можуть
містити пластифікатори, що можуть викликати перманентні пошкодження
поверхні й кольору захисного шару.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на
результатах випробувань і практичному досвіді.  Характеристики наведено
для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за
інших умов і методів роботи.  Наша система управління якістю гарантує
високу якість наших продуктів. Оскільки компанія не може контролювати
спосіб або умови використання продукту, вона не несе відповідальність за
наслідки у випадку недотримання вимог до умов або неправильного
використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний
результат роботи. Для правильного використання продукту користувач
повинен ознайомитися зі змістом інструкцій із виконання робіт і
посібником із норм проведення робіт, якщо такі надаються.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА
Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні
рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Відомості щодо утилізації
продукту й пакування див. на сторінці www.kiilto.com.
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