
www.pinotex.lt MEDIENOS APSAUGA

Terasų, baldų ir fasadų alyva
 - Labai atspari atmosferos poveikiui
 - Su UV filtru
 - Gerai įsigeria ir mažina medienos skilinėjimą
 - Saugo paviršių nuo pelėsių
 - Labai silpno kvapo

SOLAR TERRACE OIL

8-10 m²/l

12 h

8-25°C

 GAMINIO SAVYBĖS 
Labai atspari atmosferos poveikiui apsauginė vandeninė medienos alyva.  Alyva 
giliai įsigeria į medieną ir saugo, kad į ją nesiskverbtų drėgmė, todėl mediena 
neskilinėja. Dėl alyvoje esančio vaško alyvuotas paviršius dar geriau atstumia 
vandenį ir nešvarumus. Alyvoje yra nuo pelėsių saugančių veikliųjų medžiagų ir UV 
spindulių poveikį mažinančių filtrų, tad paviršių alyvuoti reikia rečiau. 

 PASKIRTIS 
Naujai ir anksčiau apsauginiu gruntu arba apsaugine alyva padengtai spygliuočių 
medienai (pušies, eglės, kedro, maumedžio), giliai įmirkytai medienai ir kietesnių 
rūšių medienai – terasoms, laiptams, sodo baldams, pertvaroms, fasadams (taip 
pat rąstiniams) ir kitiems lauke esantiems paviršiams alyvuoti.

 PAGRINDAS 
Gaminio savybės geriausiai atsiskleidžia alyvuojant obliuotą medieną, tačiau aly-
va tinka ir pjautinei (glotniajai) medienai. Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeis-
tai medienai.

 PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
•	 Alyvuojama mediena turi būti švari, kokybiška ir nepažeista grybinių ydų (puvi-

nio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti 
sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgnio. 

•	 Kad alyva geriau įsigertų, sakingą medieną (maumedžio, kedro ir kt.) pirmiau-
sia reikia nuplauti plovikliu „Pinotex Terrace Cleaner“.

•	 Paviršiaus valymo būdą reikia pasirinkti atsižvelgiant į teršalų tipą (dulkės, 
suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai); žr. dalį „Specialios paviršiaus 
paruošimo rekomendacijos“. Nepatartina medienos valyti būdais, galinčiais ją 
pažeisti (pvz., smėliasraute, slėginiu plautuvu).

•	 Kad alyva geriau įsigertų į medieną, šiurkščiu šepečiu arba priemone „Pinotex 
Terrace Cleaner“ pašalinkite nuo paviršiaus seną atšokusį medienos apsaugos 
priemonės sluoksnį ir suirusį arba papilkėjusį medienos sluoksnį.

•	 Visiškai pašalinkite seną dažų (aliejinių, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį 
mechaniniu būdu (gremžtuku, šiurkščiu šepečiu, švitriniu popieriumi), terminiu 
būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų 
šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų paviršiaus atspalvį vėliau padengus 
medieną alyva.

•	 Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. 
Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant me-
dienos paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone. 

 GRUNTAVIMAS 
•	 Naują neįmirkytą medinį paviršių prieš alyvuojant reikia būtinai nugruntuoti!
•	 Prieš gruntuojant mediena turi būti sausa. 
•	 Norint kuo geriau apsaugoti naują arba anksčiau dažytą paviršių (prieš tai nuo 

jo turi būti nuvalyti seni dažai), pirmiausia reikia jį 1–2 sluoksniais nugruntuo-
ti bespalviu biocidiniu apsauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“. Apdailos 
sluoksniu paviršių denkite praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms po gruntavi-
mo. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol pa-
viršius visiškai išdžius, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.

•	 Ypač kruopščiai apdorokite medienos skersinio pjūvio vietas – įmirkykite jas iki 
įsotinimo.

•	 Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Jei paviršių alyvuoti delsiama ir 
medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, alyva į pagrindą įsigers prasčiau.

 GALUTINĖ APDAILA 
•	 Prieš alyvuojant reikia palaukti, kol gruntinis sluoksnis bus pakankamai iš-

džiūvęs. 
•	 Padenkite paviršių keliais apsauginės medienos alyvos „Pinotex Terrace Oil“ 

sluoksniais taip, kad mediena būtų įsotinta.
•	 DĖMESIO! Alyvuojant medieną gaminys yra pieno baltumo, o tikrąją spalvą 

įgauna per porą valandų. 
•	 Maždaug po 15–20 minučių būtinai nuvalykite šluoste į medieną neįsigėrusį 

alyvos perteklių, kad nesusidarytų plėvelė. Alyvuodami retkarčiais nuvalykite 
teptuką sausa kempine.

•	 Galima naudoti bespalvę alyvą, tačiau tonuota alyva pagerina alyvuoto pavir-
šiaus atsparumą ir geriau apsaugo nuo UV spindulių.

•	 Intensyviai dėvimus ir saulės, lietaus ir sniego stipriai veikiamus paviršius gali 
reikėti profilaktiškai alyvuoti dažniau. Kada reikia vėl alyvuoti paviršių, lengva 
patikrinti užpurškus ant paviršiaus vandens –  jei vandens lašeliai plačiai 
pasklinda ant paviršiaus, įsigeria į medieną ir ją sudrėkina, paviršių jau reikia 
peralyvuoti.

•	 Atnaujinant paviršių, jį pirmiausia reikia nuvalyti (žr. skyrių „Paviršiaus paruo-
šimas“) ir padengti vienu sluoksniu (iki įsotinimo) alyva „Pinotex Solar Terrace 
Oil“. 

•	 Alyva „Pinotex Solar Terrace Oil“ tinka atnaujinti paviršiams, anksčiau deng-
tiems vandeninėmis arba tirpiklinėmis apsauginėmis medienos alyvomis. Den-
giant anksčiau kitokia alyva alyvuotą paviršių, rekomenduojama patikrinti, 
kaip alyva „Pinotex Solar Terrace Oil“ sukimba su paviršiumi ir į jį įsigeria. 
Netinka ką tik kitokia alyva padengtam paviršiui peralyvuoti. 

•	 Paviršių galima atnaujinti ir tonuota alyva, jei apdorojamo paviršiaus atspalvis 
tolygus ir tinka spalva. Kiekvienas tonuotos alyvos sluoksnis paviršiaus ats-
palvį tamsina.

•	 Venkite alyvuoti paviršių, jei po alyvavimo artimiausias 6 valandas gali būti 
kritulių arba iškristi rasa.
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Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek 
tiek skirtis.  Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašom 
kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.

Gamintojas „Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.  
Atstovas UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

 TECHNINIAI DUOMENYS 

Paskirtis Lauko darbams

Rišiklis Alkido emulsija / akrilas

Tankis 1,01 kg/l

Sausųjų medžiagų dalis 19 %

Spalva „Traditional Colours“, „Nordic Colours“

Džiūvimo laikas ( 23 °C, 50 % sant. 
drėgn.) 

po 12 val. galima tepti kitą sluoksnį

Dengiamumas (vienas sluoksnis) Obliuota mediena 8–10 m²/l  
(100–125 g/m²) priklauso nuo medienos 
porėtumo

Skiediklis Vanduo

Darbo įrankiai Teptukas

Įrankių valymas Vanduo

Laikymo uždaroje gamyklinėje 
pakuotėje terminas 

3 metai

Gaminio laikymas Uždaroje taroje, temp. +5…35 °C

Pakuotė 2,33 L / 9,3 L 

 DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS 
•	 Prieš pradėdami alyvuoti paviršių, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, apsauginę medie-

nos alyvą kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
•	 Alyva geriausiai apsaugo medinį paviršių, kai alyvuojama teptuku.
•	 Kadangi apsaugine medienos alyva padengto paviršiaus galutinis atspalvis priklauso 

nuo medienos rūšies, prieš alyvuojant didesnius plotus, rekomenduojama išbandyti 
alyvą ant tokios pat rūšies medienos ir įsitikinti, ar atspalvis tikrai tinka.  

•	 Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti 
+8...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepatartina dirbti 
vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai 
garuojant skiedikliui (vandeniui), alyva gali blogai įsigerti į paviršių. 

•	 Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač kruopščiai reikia ap-
doroti tuos plotus, kurie yra dažnai veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių. 

•	 Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnį plotą, rekomenduojama 
iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.

•	 Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei. 
•	 Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent 

vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.  

•	 Darbo įrankius nuplaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik 
mechaniškai.

•	 Patartina alyva „Pinotex Solar Terrace Oil“ padengtą paviršių saugoti nuo rūgščių ir 
šarmų poveikio (pvz., neišdžiūvusio tinko).

•	 Vėliau suteptas alyvuoto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliais 
valikliais. Valykite minkštu šepečiu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švariu 
vandeniu.

 SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS 
•	 Nešvarų paviršių rekomenduojama nuvalyti sausu šepečiu. Stipriai prilipusias dulkes, 

riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Cleaner“, paskui perplaukite paviršių 
švariu vandeniu ir palaukite, kol jis išdžius. 

•	 Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai – drėgnu šepečiu, 
kempine ar gremžtuku. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Cleaner“, perplaukite 
švariu vandeniu ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžius. 

•	 Paslėptas medines konstrukcijas iki įsotinimo įmirkykite biocidine priemone „Pinotex 
Impra“.   

•	 Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
•	 Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. 

Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepečiu arba švitriniu popieriumi 
nuvalykite rūdis ir nugruntuokite detales dažais „Professional Traditional Metal 
Primer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“. 

 DARBO SAUGA 
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi tu-
rėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. 
Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba 
kreiptis į gydytoją. Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Prieš naudojimą perskaity-
kite instrukciją. 

 APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS 
Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo 
jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą 
išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.




