REVOL
Luonnon raaka-aineista valmistettu puuöljy sisä- ja ulkokäyttöön. Revol-puuöljy on helppo
levittää ja nopeasti kuivuva. Öljytty pinta on tahraamaton ja helppohoitoinen. Soveltuu kaikille
puulajeille ja pinta voidaan jättää öljytyksi tai vaihtoehtoisesti vahata.
Puupuhtaat puulattiat sisällä. Revol levitetään kaksi kertaa. Huom! Kaikki ylimääräinen
kuivumaton öljy pyyhitään nukkaamattomalla kankaalla pois. Valmiin pinnan kuuluu olla matta.
Tämän jälkeen levitetään Crelim-vaha kaksi kertaa. Crelim taittaa Revolin voimakasta sitruunaista
tuoksua.
KÄYTTÖTIEDOT
Kohteet

Käsittelemättömät tai aikaisemmin öljytyt puupinnat, kuten lattiat, paneelit,
huonekalut ja puuesineet.

Työtapa

Sively tai kangaslevitys. Levitetään ohuina kerroksina. Imeytymätön
öljy pyyhitään pois 15 – 30 minuutin kuivumisen jälkeen. Levitysvalmis
ohentamattomana.

Riittoisuus

n. 15 - 20 m2 / litra riippuen pinnan imevyydestä

Kuivumisaika

Kosketuskuiva 12 h kuluttua, uudelleen öljyttävissä 24 h kuluttua.

TEKNISET TIEDOT
Koostumus

Pellavaöljy, kiinanpuuöljy, tärpättiöljy ja kuivike

Kiiltoaste

Himmeä

Värisävyt

Vaalean kellertävä. Voidaan sävyttää öljyyn hierretyillä pigmenteillä
max. 3 % tai mallin mukaan Kirjoväreillä.

Tiheys

n. 0,9 kg / dm3.

Kuiva-ainepit.

n. 43 %.

Pakkaus

0.2, 1 ja 5 litraa.

Varastointi

Säilyy hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään 2 vuotta.
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Käyttöturvallisuus ITSESYTTYMISVAARA. Öljyiset rievut poltettava käytön jälkeen tai
säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa (lasi). Maali sisältää
hydroperoksidivapaata tärpättiä. R 20/21/22. Terveydelle haitallista
hengitettynä, joutuessa iholle ja nieltynä. Säilytettävä lasten
ulottumattomissa.
Valmistaja

Aquamarijn, Ursa Paint: Amsterdam, Hollanti.

TYÖOHJEET
Pohjatyöt: Öljyttävän pinnan on oltava kuiva sekä puhdas pölystä ja rasvoista. Lämpötilan
on oltava yli + 5 °C. (Mahdolliset aiemmat pintakäsittelyt poistetaan ja tällaisessa tapauksessa
pinta hiotaan ennen öljyämistä).
1. Puulattiat, jotka öljytään ja vahataan
Revol-puuöljy levitetään siveltimellä tai kankaalla tasaiseksi kerrokseksi ja öljyä
imeytetään puuhun n. 30 minuutin ajan, jonka jälkeen imeytymätön öljy pyyhitään
kankaalla pois. Jos öljytty pinta kiiltää, silloin öljyä on levitetty liikaa. Käsittely
toistetaan. Kolmannella kerralla öljyä levitetään tasaisesti vain vähän, esim. kuivaksi
puristetulla sinipiialla tai sumuttamalla. Pinnan annetaan kuivua 12-24 tuntia, jonka
jälkeen lattia vahataan Crelim vahalla.
2. Puulattiat, jotka öljytään ja kiillotetaan
Revol-puuöljy levitetään siveltimellä tai kankaalla tasaiseksi kerrokseksi ja öljyä
imeytetään puuhun n. 30 minuutin ajan, jonka jälkeen imeytymätön öljy pyyhitään
kankaalla pois. Jos öljytty pinta kiiltää, silloin öljyä on levitetty liikaa. Käsittely
toistetaan. Kolmannella kerralla öljyä levitetään tasaisesti vain vähän, esim. kuivaksi
puristetulla sinipiialla tai sumuttamalla. Pinnan annetaan kuivua 15 minuuttia.
Kiillotus: Revol-puuöljy levitetään kankaalla öljytylle lattialle ohuesti ja pinta
kiillotetaan koneellisesti kiillotuslaikalla (huopa). Koneellinen tasaus täyttää
puuhuokoset ja kovettaa öljyn.
3. Puupanelointien, huonekalujen ja puuesineiden käsittely
Revol-puuöljy levitetään siveltimellä tai kankaalla tasaiseksi kerrokseksi ja öljyä
imeytetään puuhun n. 30 minuutin ajan, jonka jälkeen imeytymätön öljy pyyhitään
kankaalla pois. Jos öljytty pinta kiiltää, silloin öljyä on levitetty liikaa. Yhdestä kahteen
käsittelykertaa riittää. Öljytty pinta voidaan vahata Crelim-vahalla, kiillottaa öljyllä tai
jättää kiillottamatta, jos halutaan himmeä pinta.
Öljyiset työvälineet puhdistetaan balsamitärpätillä tai Linotyn-sitrusohenteella.
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Öljyttyjen puulattioiden hoito
Puulattioihin lisätään Revol-puuöljyä säännöllisesti keskimäärin kerran vuodessa.
Lattian puhdistukseen suositellaan Clien-r puhdistusainetta. Client-r sisältää
pellavaöljysaippuaa ja luonnonöljyjä, jotka kyllästävät ja elävöittävät Revol-puuöljyä.
Annostus: 30 – 60 ml Client-r puhdistusainetta 5 litraan lämpimään veteen. Levitys
kuivaksi puristetulla kankaalla. Lattiaa voi pyyhkiä myös miedolla
yleispuhdistusaineella ja kuivaksi puristetulla kangasrievulla. Silikonia sisältäviä
spray- puhdistusaineita ei saa käyttää.
Tahrojen poisto
Tahrat ja naarmut voidaan poistaa paikallisesti. Revol-puuöljy levitetään
vauriokohtaan ja sen annetaan imeytyä n. 15 minuuttia, jonka jälkeen imeytymätöntä
öljyä hangataan vauriokohdan yli. Öljyn kuivuttua pinta kiillotetaan ympäröivän
pinnan mukaisesti.
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