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ADLER Legno-Öl                      50880 ff 

Universāla eļļa mēbelēm un interjera elementiem rūpnieciskai (profesionālai) un 

individuālai (amatnieciskai) lietošanai.  

PRODUKTA APRAKSTS 

Vispārējs apraksts Ātri žūstoša eļļa lapu koku un skujkoku sugām. Ļoti labas 
iesūkšanās spējas un izturība pret ūdeni, izcili akcentē koksnes 
šķiedras. Rada patīkamu pieskaroties matēti zīdainu virsmu, 
neveidojot plēvi. 
Cietē gaisa skābekļa ietekmē (oksidatīvā žūšana).  
  

Sevišķas īpašības 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Ātri žūstoša  

• Viegli lietojama 

• Patīkama zīdaina virsma pieskaroties 

• Anti-statiska 

• Önorm S 1555 vai DIN 53160 izturīgs pret sviedriem un 
siekalām. 

• ÖNORM EN 71-3 drošs rotaļlietām; atsevišķu elementu 
migrācija (brīvi no smagiem metāliem). 

• BGR 181 (iepriekš ZH 1/571) un DIN 51130: slīdamības 
klase R10 

• ADLER Legno-Öl 50880 saskaņā ar oficiālo novērtējumu 
(nr.: 403.400) klasificēts kā ne-pašaizdegošs. 

• Pārbaudīts uz emisiju būvniecības produkts saskaņā ar 
DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) principiem. 

 
Sastāvdaļas Modificētas augu eļļas, vaski, silīcijskābe, viegli smaržojoši 

izoparafīni. Žāvēšanas aģents nesatur svinu un kobaltu. 
 

Pielietojums 
 

 
 
 

 

Produktu lieto mēbelēm un dzīvojamām telpām, koka interjera 
elementiem (koka plātņu, griestu u.tml.); parketa un koka  
grīdām. 
 
Mēbeļu un skapju iekšējām virsmām, ņemot vērā iespējamu 
vieglu smaržu, uzklāt vienu kārtu. 
 

APSTRĀDE 

Lietošanas instrukcija 
 

 
 

• Pirms lietošanas samaisīt. 

• Nelietot temperatūrās zemākās par +5oC un/vai relatīvā 
mitrumā >80%. 

• Uzklātai eļļai ļaujiet dažas minūtes iesūkties, un tad 
pārpalikumu noslaukiet ar kokvilnas lupatu vai marli 
koksnes šķiedras virzienā. Noteikti izvairieties no kārtas 
veidošanās! 

• Uzmanību: Lietojot balto toņu eļļu, lūdzu pārliecinieties, 
ka koks ir noslīpēts un eļļa ir uzklāta vienmērīgi. 
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Pārklājuma sistēma 
 

 

 
Uzklāšanas metode Smidzināšanas 

pistole  
Ar 

otu 
Ar 

rullīti 
Ierīvējot 

vai 
pulējot 

Aerosola sprausla 
(ø mm) 

 
1,5 

 
- 

 
- 

 
- 

Strūklas spiediens 
(bar) 

 
3-4 

 
- 

 
- 

 
- 

Patēriņš 
(g/m2) 

apm. 30-50 
vienai kārtai 

- - - 

Patēriņš 
pārklājumam 

(m2/ l) 

 
- 

 
apm. 15-30 vienai 

kārtai 

 
Produkts ir gatavs lietošanai. 
Substrāta veids un īpašības un koka mitrums ietekmē patēriņa 
daudzumu. Lai noteiktu precīzu patēriņu, rekomendējam 
izgatavot paraugu uz paredzētās koka virsmas. 
 

Žūšanas laiks (pie 23oC  un 

50% relatīvā mitruma) 
 

 

 

Sauss atkārtotam pārklājumam     pēc apm. 4 h 

Pilnīgi sauss krautnēšanai               pēc apm. 7 dienām 

 
Dotie skaitļi kalpo kā rekomendācija un informatīviem nolūkiem. 
Žūšanas laiks atkarīgs no koka sugas, pārklājuma plānuma, 
temperatūras, gaisa maiņas un relatīvā gaisa mitruma. 
Lūdzu nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Mazāka gaisa cirkulācija, 
piemēram, pie blīvas krautnēšanas, aizkavē žūšanas procesu. 
 
Zemas gaisa temperatūras un/vai augsts gaisa mitrums var 
ievērojami paildzināt žūšanas laiku. 
Koka sugām, kuras ir bagātas ar ekstraktvielām (piemēram, ozols 
un iroko), žūšanas process notiek ilgāk. 
 

Instrumentu un iekārtu 
tīrīšana 

 
             

 
Tīrīt ar ADLER Legno-Reiniger 80025 

SUBSTRĀTS 

 
Substrāta veids 

 

 
Sīkporaina un lielporaina lapu koku un skujkoku koksne. 
 

Substrāta veids (vai 
stāvoklis) 
             

Substrātam jābūt sausam, tīram un izturīgam, nedrīkst saturēt 
taukus, vasku, silikonu, sveķus un tml., tīram no koka skaidām 
un putekļiem. 
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Koka mitrums Lapu kokiem maksimums 12 % ± 2% 
Skujkokiem 15 % ± 2% 
 

Substrāta sagatavošana Mēbelēm: 
Nobeiguma slīpējums ar 180-240 nr.  
Koka un parketa grīdām: 
Nobeiguma slīpējums ar 100-150 nr.  
 

PĀRKLĀJUMA SISTĒMA 

Gruntējums Uzklāt 1 kārtu ADLER Legno-Öl 50880 ff  
Žūšanas starplaiks: aptuveni 4 stundas 
 

Starpslīpēšana 

 

Viegla starpslīpēšana ar nr.280-360 smilšpapīru. 
Notīrīt koka putekļus. 
 
 

Gala pārklājums Uzklāt 1 kārtu ADLER Legno-Öl 50880 ff  
 

KOPŠANA UN ATJAUNOŠANA 

Kopšana un aizsardzība Kopšana ar ūdeni, CLEAN Möbelreiniger (mēbeļu tīrīšanas 
līdzeklis) 96490, CLEAN Parkettreiniger (parketa tīrīšanas 
līdzeklis) 42198. Taukainus netīrumus tīrīt, izmantojot ADLER 
Legno-Reiniger 80025.  Tīrīšanu drīkst veikt ne agrāk, kā 14 
dienas pēc eļļas uzklāšanas. 
 
Lai atsvaidzinātu un atjaunotu uzklāt 1 kārtu  ADLER Legno-
Pflegeöl 50881 un notīrīt pārpalikumu. 
 
Sekojiet darba vadlīlijām „Instrukcijas mēbeļu aizsardzībai, kas 
apstrādātas ar ADLER Legno-Öl vai ADLER Legno-Color”. 
Ievērojiet noteikumus, kas minēti tehniskajās datu lapās 
attiecīgajiem produktiem.  
 

PIEZĪMES PASŪTOT 

Iepakojuma izmēri 750 ml, 2,5 l un 5 l 
 

Krāsu toņi ADLER Legno-Öl                             50880 
ADLER Legno-Öl Weiβ (Balts)      50881 
 

• Rekomendējam izgatavot krāsu paraugu uz paredzētās 
koka virsmas ar izvēlēto pārklājuma sistēmu, lai iegūtu 
gala izskatu. 

 
Papildus produkti ADLER Legno-Reiniger 80025 

ADLER Legno-Pflegeöl 50881 
CLEAN Möbelreiniger (mēbeļu tīrīšanas līdzeklis) 96490 
CLEAN Parkettreiniger (parketa tīrīšanas līdzeklis) 42198 
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CITAS INSTRUKCIJAS 

Uzglabāšana 750 ml un 2,5 l iepakojums: ne mazāk kā 3 gadi orģinālā 
iepakojumā.  
5 l iepakojums: ne mazāk kā 1 gads orģinālā iepakojumā.  
 
Rekomendējam pārliet no atvērta iepakojuma mazākās kannās, 
lai izvairītos no saželēšanas/ plēves veidošanās. 
 

GISCODE Ö60 
 

Informācija attiecībā uz 
drošību 

 

Lūdzu skatīt attiecīgo drošības datu lapu.  
Pēdējo versiju var iegūt no interneta vietnes  
www.adler-lacke.com. 
Lietot šo produktu lakošanas/krāsošanas kabīnēs, kas ir 
piesārņotas ar nitrocelulozi saturošiem smidzināšanas putekļiem 
ir aizliegts, lai izvairītos no pašaizdegšanās riska! 

 


