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Lapa 1 - Eļļa betonam

EĻĻA BETONAM
Padara betona virsmas un nepulētas 
flīzes atgrūdošākas

Produkta apraksts:
Bezkrāsaina, zīdaina impregnēšanas eļļa, kas 
vienā produktā apvieno dabisko eļļu un vasku 
priekšrocības, uz virsmas neveido plēvīti, tā vietā 
iesūcas virsmā. Piesūcinot virsmu ar Osmo eļļu 
betonam,  mikroporainā virsma kļūst ūdeni un 
netīrumus atgrūdoša, kā arī noturīga pret traipiem. 
Putekļi, kas rodas no betona virsmām, ievērojami 
samazinās.

Ieteicamais pielietojums:
Osmo eļļa betonam ir impregnēšanas līdzeklis, kurš 
ir piemērots gandrīz visu veidu betona (atklātā 
betona), mākslīgā akmens, kā arī mikroporaina 
dabiskā akmens ar pulētu, slīpētu vai saplaisājušu 
virsmu, kā arī neglazētām flīzēm. Īpaši piemērots 
sienu apšuvumam un grīdas segumam virtuvē un 
vannas istabā, kā arī kafijas galdiem, palodzēm un 
virtuves darba virsmām.

Sastāvdaļas:
Ražots no dabīgajām augu eļļām (saulespuķu eļļa, 
sojas eļļa, dadžu eļļa) un vaskiem, parafīna, 
sikatīva (žūšanas piedevas) un ūdeni atgrūdošas 
piedevām. Dearomatizēts vaitspirts (nesatur 
benzolu). ES GOS robežvērtība šim produktam: 
ārpus darbības jomas. Sīkāks sastāvdaļu izklāsts 
pieejams pēc pieprasījuma. 

Tehniskie dati:
Viskozitāte:130 - 170 mPas
Smarža: vāja/maiga, pēc nožūšanas bez smaržas
Uzliesmošanas temp.:  > 60 °C, saskaņā ar. DIN 
EN ISO 2719
pH vērtība: nav nepieciešama

Uzglabāšana:
5 gadi uz ilgāk, ja uzglabā slēgtā iepakojumā. Ja 
sala ietekmē sabiezējis, pirms lietošanas 24 
stundas uzglabāt istabas temperatūrā.

Virsmas sagatavošana:
Virsmai jābūt absorbējošai, tīrai, sausai un 
nesasalušai. Osmo eļļa betonam ir gatava 
lietošanai; neatšķaidīt. Labi samaisiet.

Uzklāšanas metodes:
Ar Osmo grīdas sareni, otu, eļļas apdares 
aplikatoru (spilventiņu turētāju) vai mikrošķiedras 
rullīti uzklājiet ļoti plānā slānī un labi izlīdziniet. Ja 
uzklāts pārāk daudz produkta vai palikuši 
uzklāšanas nospiedumi, tos var izlīdzināt ar balto 
pulēšanas disku vai neplūksnājošu lupatiņu. 
Lielākiem laukumiem izlīdzināšani izmantojiet 
gumijas skrāpi un iepulējiet to virsmā ar pulēšanas 
mašīnu (FloorXcenter) un balto pulēšanas disku. 
Svarīgi: eļļai jāabsorbējas virsmā. Uz virsmas 
nedrīkst palikt eļļas paliekas. Ļauj nožūt 8-10 
stundas. Žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju. 
Otro kārtu uzklāt plānā kārtā. Ja nepieciešams, 
noņemiet visu pārpalikumu. Atjaunojot jau eļļotas 
virsmas, parasti pietiek ar vienu kārtu uz notīrītas 
virsmas.

Darbarīku tīrīšana:
Ar Osmo Pinselreiniger und Verdünner (nesatur 
aromātiskus savienojumus). 

Žūšanas laiks:
Apm. 8-10 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 
°C/50 % rel. mitrums). Zemākas temperatūras un/
vai augstāks gaisa mitrums var paildzināt žūšanas 
laiku. 

 50 m²/1 l

1 KĀRTA

610 Zīdaini matēts
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Lapa 2 - Eļļa betonam

Patēriņš:
Produkta pārklājums vienā kārtā ir 50 m² / 1 l. Tas ir 
ievērojami atkarīgs no virsmas rakstura. Visa 
informācija attiecas uz gludām virsmām. Citas 
virsmas var novest pie pārklājuma novirzēm.

Ieteikums:
Eļļas uzlabo pamatnes dabisko krāsu (ilgstošs 
mitruma efekts). Izmēģinājuma uzklāšana ir 
nepieciešama! Impregnēšana var ietekmēt virsmu 
sākotnējo slīdes pretestību. Eļļas apstrādes 
rezultātā baltas vai ļoti gaišas virsmas var nedaudz 
dzeltēt!
Akmens (piemēram, marmora) skābes jutība netiek 
mainīta. Neuzsūcošas virsmas, piemēram, stiklu, 
glazētas flīzes vai keramiku, nevar apstrādāt 
(piesūcināt). Substrāti, kas ir jutīgi pret 
šķīdinātājiem (piemēram, organiskais stikls), ir 
jāaizsargā. Nepietiekama ventilācija, paildzina 
žūšanas laiku.

Uzmanību:
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nepieļaut 
nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. Ja 
nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet 
produkta tvertni vai etiķeti. Izmantot tikai ārā vai labi 
vēdināmās telpās.Brīdinājums: Izmazgāt katru 
lupatiņu, kas piesūcināta ar šo produktu uzreiz pēc 
lietošanas vai glabāt hermētiskā tvertnē 
(pašaizdegšanās risks). Drošības datu lapa ir 
pieejama pēc pieprasījuma.

Likvidēšana:
Iznīciniet produktu paliekas un pilnībā iztukšotu 
iepakojumu saskaņā ar vietējām oficiālajām 
vadlīnijām (atkritumu koda numurs 08 01 12). 
Pārstrādāt var tikai pilnībā iztukšotas tvertnes.

Krāsu toņi: 
610 Zīdaini matēts

Tilpumi:
0.75 l; 2.5 l

Iepriekšminētā informācija ir sniegta balstoties uz 
mūsu labākajām zināšanām, bet tā neuzliek 
nekādas saistības. 

Versija11/19




