Saxotol-hoitoöljy
Ekologinen kunnossapito- ja hoitoöljy
Saxotol-hoitoöljy on väritön kunnossapito- ja hoitoöljy, jonka pohjana ovat muunnellut pitkämolekyyliset
alkydihartsit ja luonnonöljyt. Saxotol-hoitoöljyä käytetään vanhojen ja mattapintaisiksi muuttuneiden
(kauhtuneiden) öljymaalien uusimiseen. Haalentuneet ja liituuntuneet pinnat saavat takaisin alkuperäisen
kiiltonsa ja värisävynsä ja näin vanha maali on jälleen suojattu sään vaikutuksilta.
Käytetään uudistusaineena haalentuneiden, iän ja sään kuluttamien mattapintaisten ja helposti
likaantuvien öljy- ja keinohartsivärien hoitamiseen (erityisesti ikkunoiden säännölliseen hoitamiseen).
Käyttökohteita ovat mm. värilliset ikkunanpokat, puutarha- ja parvekekalusteet, piha-aidat, autotallien
ovet ja kaikenlaiset puuosat sekä maalaamattomien puupintojen pohjustus kyllästettäessä. Huom!
Valkoisten tai erittäin vaaleiden maalipintojen kunnostus saattaa aiheuttaa erittäin lievää kellastumista.

KÄYTTÖTIEDOT
Kohteet

Puupinnat ulkona ja sisällä.

Työtapa

Levitys siveltimellä sekä säämiskän tai kangaspalan avulla. Koska levitettävien
kerroksien täytyy olla eritäin ohuita, suositellaan 5 - 10 % ohennusta. Säämiskää
täytyy kostuttaa säännöllisin väliajoin hieman ohentimella. Ylimääräinen öljy
pyyhitään pois. Työvälineet pestään heti käytön jälkeen tärpätillä tai Saxotolohenteella.

Riittoisuus

Noin 50 g/m2.

Kuivumisaika

12 h jälkeen - pohjan imukyvystä, lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen.

TEKNISET TIEDOT
Väri

Väritön, voidaan sävyttää kuultavaksi.

Ohenne

Sively: tärpättiohenne, puhdas tärpättiöljy (n. 3 % asti)
Säämiskä/kangaspala: tärpättiohenne, puhdas tärpättiöljy (n. 5%)
Ruiskutus: keinohartsi- ja ruiskuohennin (10 - 20 %)

Tiheys

Aina värisävyn mukaan (g/cm3) 0,847

Leimahduspiste (°C)
Astiakoko
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Varastointi

Säilyy täysissä ja hyvin suljetuissa alkuperäispakkauksissa 12 kuukautta.
Ei saa säilyttää yli 30º C:een tai alle 2º C:een lämpötiloissa. Tämän
vuoksi pakkaukset on suojattava auringonsäteiltä ja pakkaselta.

Käyttöturvallisuus ITSESYTTYMISVAARA. Pellavasäämiskät, puhdistusrätit ja muut hoitoöljyyn
kastetut kangaspalat voivat syttyä itsestään tuleen
(sisältävät pellavaöljyä!).
Sen vuoksi ne pitää laittaa käytön jälkeen veteen tai polttaa. Maalausolosuhteet yli
+ 5°C suhteellisen ilmankosteuden ollessa alle 80 %.

TYÖOHJEET
Pohjatyöt: Vanhat öljypohjaiset maalipinnat ovat palautuvia ja ne voidaan puhdistaa ja aukaista
uudestaan ammoniakkiliuoksella. Vanhat maalit puhdistetaan hyvin ammoniakkiliuoksella tai RICO lipeäpulveriliuotteella ja liuotetaan lipeässä.
Tärkeää: Annetaan kuivua vähintään 1 päivän ajan (jos öljyä levitetään vielä kostealle pinnalle voi
pinta samentua ja muuttua tahmeaksi).
Jos pinnassa on erittäin kuluneita tai suomuilevia kohtia (erityisesti viistoja leikkaus- ja poikkipuupintoja)
on vioittunut maali poistettava ja pinta käsiteltävä uudestaan Saxotol-pohjusteella sekä Saxotolöljymaalilla vastaavaa värisävyä käyttäen.
Levitetään pehmeän pensselin, kangaspalan, pellavasäämiskän tai ruiskupistoolin avulla ohuiksi
kerroksiksi. Maalattavan pohjapinnan täytyy olla mattapintainen, puhdas ja kuiva. Siinä ei saa olla
öljyläikkiä, pölyhiukkasia tai muita epäpuhtauksia. Ei saa käyttää suoraan auringonvalossa.
1. Vanhan pinnan uusiminen
- Puhdista vanha öljymaali hyvin
- Liota ammoniakkiliuoksessa
- Anna kuivua hyvin
- Levitä n. 1 - 2 x Saxotol-hoitoöljyä erittäin ohuina kerroksina
- Toista toimenpide n. joka 2 - 5 vuosi
Noudata aina asiantuntijan erikseen antamia ohjeita.
Työturvallisuus

Huomio: Voi syttyä itsestään tuleen! Sisältää pellavaöljyä!

Vaarallisten ja haitallisten Xi ärsyttävä
aineiden merkinnät
sisältää: Rasvahappojen Co-,Ba-,Zn-suolaa teollisuusbensiinissä.
R- ja S-lausekkeet
R 10:
Syttyvää.
R 43:
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R 66:
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai
halkeilua.
S 37:
Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
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S 51:
Kuljetusmääräykset

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

ADR/RID-GGVS/E -luokka:
ADR luokka 3, III, 640E. Erikoismääräys 640E. UN-Nr. 1263

EU:n raja-arvot VOC-pitoisuuksille (DecoPaint)
Tämä tuote on luokiteltu kategoriaan A/h: 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010). Tämä
tuote sisältää <600 g/l VOC.
Hävittäminen
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Jätteet ja vanhentunut materiaali käsitellään ongelmajätteinä. Ei saa päästää
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