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GAMINIO TIPO Vandens pagrindo medienos alyva išorės paviršiams. 
 

NAUDOJIMAS Natūrali alyva išorės paviršiams, skirta sodo terasų grindims ir mediniams sodo 
baldams apsaugoti. Kiti tinkami objektai yra tvoros, grotelės vijokliams, durys ir 
laiptai. Skirta termiškai apdorotai ir slėginiu būdu impregnuotai medienai. 
Dengiama ant švaraus, sauso medinio paviršiaus teptuku, kempine ar nardinant. 
Apsaugo medinius paviršius nuo drėgmės, nešvarumų, o tonuota – nuo saulės UV 
spindulių poveikio. Mažiau trūkinėja medinis paviršius. Siekiant, kad apdirbtas 
paviršius būtų ypač patvarus, „WOODEX AQUA WOOD OIL“ danga atnaujinama 
kasmet. Netinka šiltnamiams, medinėms lysvėms ir gyvulių pašiūrėms. 

 
 
 
 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Nelakiosios dalelės Apie 10 % tūrio 
 

Lakieji organiniai junginiai 

(LOJ) 

Gaminys neįtrauktas į ES LOJ direktyvą. 

Praktinės sąnaudos  Pjautinė mediena 
Obliuotoji mediena 

5-8 m²/l 

8-10 m²/l 

 

Tankis apyt. 1 g/ml 
 

Džiuvimo laikas, 
+23°C 

Sausa palietus 

Sausa 

 
 
po 4 val. 

po 16 val. 
Pirmąsias kelias dienas reikia vengti mechaninio paviršiaus trynimo. Jei reikia pakartoti 
padengimą maždaug po 24 valandų. 
Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui. 

 

 
Skiediklis, nuvalymas Vanduo. Iš karto po naudojimo įrangą plaukite plovikliu ir šiltu vandeniu. 

 
 

Paviršius Įsigeria į medieną ir įprastai nesudaro jokios matomos plėvelės. 
 

Spalvos Skaidri, ruda, pilka ir permatoma spalva. 

 
Atsparumas aplinkos poveikiui Nuolat atmosferos veikiami paviršiai turi būti atnaujinami 

kartą per metus arba kai reikia. 

 
Pakuotės Ruda 0,9 L, 2,7 L, 9 L 

(skiriasi atsižvelgiant į šalį) Pilka 0,9 L, 2,7 L, 9 L 

Skaidri 0,9 L, 2,7 L, 9 L 
 
 

 

SAUGOS ŽENKLAI Žr. saugos duomenų lapą. 
PASTABA! Kadangi gali užsiliepsnoti, gaminio likučiai, 
purškiami dažai ir užterštos audinio skiautės bei pan. turi būti 
laikomi ugniai atspariuose ir sandariuose induose. Taip pat 
rekomenduojama panardinti į vandenį. 

 

 

10-12  m²/l 
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NAUDOJIMO NURODYMAI 

Paviršiaus paruošimas Nuvalykite ketinamą apdirbti paviršių. Kai reikia, naudokite „RENSA TERRASE“ terasų 
valiklį ketinamiems apdirbti paviršiams. Kruopščiai nuplaukite paviršių vandeniu ir palikite 
išdžiūti. Nuvalykite nuo paviršiaus visus atšokusias ir prastai sukibusias senas medžiagas 
bei pasišiaušusį viršutinį medienos sluoksnį. Neapdirbtą medieną rekomenduojama 
gruntuoti „WOODEX“ serijos medienos konservantu. Prieš apdirbdami pašalinkite senus 
dažų ar lako sluoksnius. 

 
Naudojimas Kruopščiai išmaišykite gaminį iki indelio dugno. 

 
Dengimo metu gaminį reikia dažnai kruopščiai išmaišyti iki indelio dugno. Paviršius 
dengiamas 1-2 kartus teptuku, kempine ar nardinant. 

Atsižvelgiant į medienos kokybę, danga atnaujinama. Alyvos perteklius nušluostomas. 
 
 

Dažymo sąlygos Apdirbamas paviršius turi būti sausas. Santykinė medienos drėgmė turi būti iki 20 % 
medienos svorio. 

Dažymo ir džiuvimo metu aplinkos oro temperatūra, paviršiaus ir gaminio temperatūra turi 
būti daugiau nei +5 °C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80 %. 

 
 

Šio techninio duomenų lapo informacija yra pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Skaičiai yra tik orientaciniai ir priklauso, pvz., nuo spalvos ir 
žvilgesio. Kadangi bendrovė negali kontroliuoti naudojimo ir dažymo sąlygų, ji yra atsakinga tik už gaminio kokybę ir garantuoja, kad gaminys atitinka kokybės 
kontrolės standartus. Bendrovė neprisiima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kai gaminys naudojamas priešingai, nei nurodyta ar ne pagal paskirtį. Naujausia 

techninių duomenų lapų, medžiagos saugos duomenų lapų ir dangų grupių lapų versija pateikiama interneto svetainėje www.teknos.com. 
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