
Carl´s Deck olaj 
 
Carl’s Deck egy mélyen beszívódó fenyő- és lenolaj alapú 
olaj a kültéri faburkolatok védelmére. Az olaj összetevői 
csökkentik az UV-sugárzás fára gyakorolt káros hatásait.  
 
Felület előkészítése – előkezelés 
A felületnek száraznak és a nyers fáig csiszoltnak kell lennie. A fa utolsó 
csiszolásához P100-120 szemcseméretű korong/rács használatát javasoljuk. Ne 
kenje fel az olajat , ha fennáll a veszélye, 24 órán belül esni fog az eső. A fa 
nedvességtartalma ne legyen több, mint 20 %. 
 
Alkalmazás 
Alaposan rázza fel a kannát.  

1. Kefével vagy más alkalmas felhordó eszközzel kenje fel az olajat mintegy 
1liter/6-10m2 vastagságban. 

2. 20 perc elteltével az erősen beszívódó részeken pótolja az olajat, 
amennyiben szükséges.  

3. A fa teljes telítődéséig ismételje az 1 & 2 lépéseket. A szükséges rétegek 
száma függ a fa fajtájától és nedvességtartalmától, Normál esetben 2-3 
réteg elegendő. Néhány tömör rostszerkezetű olajos fa esetében egy réteg 
is elegendő.  

4. Az utolsó réteg felhordása után 30-45 perc elteltével  minden felesleges 
olajat távolítson el a felületről. A legoptimálisabb egy egytárcsás gép és 
nedvszívó rongy segítségével, de kisebb felületek esetén kézzel is 
megoldható a visszatörlés.  

5. A felületet 24 órán át hagyja terhelés nélkül száradni. 
 
Ápolás 
Szükség esetén a felületet Carl’s Deck olajjal ápolja. Javasolt periódus a nyári 
szezon előtt és után átolajozni.   
 

1. A felmosó vízhez 2% Carl’s Cleaner hozzáadásával tisztítsa át a felületet. 
2. Hagyja megszáradni a felületet. 
3. Kefével vagy más alkalmas felhordó eszközzel kenje fel az olajat mintegy 

1liter/10-15m2 vastagságban.  
4. Hagyja az olajat beszívódni mintegy 30 percen keresztül, majd a felületről 

rongy segítségével távolítsa el a felesleges olajat.  
5. A felületet 12 órán át hagyja terhelés nélkül száradni. 

 
FIGYELMEZTETÉS! 
Carl’s Deck olaj illékony összetevőt tartalmaz. Öngyulladás veszélye. Használt 
rongyokat, padokat víz alatt vagy zárt fém tárolóedényben helyezze el.  
 
Carl´s Deck olaj műszaki adatok: 
 
Lobbanáspont: 36°C, éghető 
Tisztítás:  Eszközöket tiszta alkohollal lehet tisztítani 
Hígítás:  A terméket nem kell hígítani 
Tárolás: Gyártástól számított 2 évig eltartható bontatlan eredeti 

csomagolásban. Tárolja fagymentes, hűvös, jól szellőztetett 
helyen, hőforrástól tartsa távol.  

További információkat és a biztonsági adatlapot megtalálja www.bona.com címen. 
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http://www.bona.com/

