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Ciranovos® gaminiai skirti profesionaliam vartotojui. Šios 
instrukcijos suformuluotos po atliktų testų ir daugiametės 
patirties. Nors jos paremtos mūsų žiniomis, vartotojas turi 
išbandyti priemonę savo turimomis sąlygomis. Šis techninių 
duomenų aprašas nesuteikia garantijos. 

Techninių duomenų lapas  

Hardwaxoil TITAN 
Produkto aprašymas 
Hardwaxoil TITAN yra speciali alyva, tinkanti medinių grindų 
apdailai. Gerai įsigeria, yra labai natūralios spalvos, gero 
cheminio ir mechaninio atsparumo. Hardwaxoil TITAN galima 
ilgiau naudoti atidarytą, todėl patariama dengti  voleliu. 
Ilgaamžiškumą galima pagerinti pridedant kietiklio UA 5% 
(neprivaloma). 

Techniniai duomenys 
Klampumas +/- 50 s (DIN 4 MM) 

Kietos dalelės +/- 46% svorio 

Tankis +/-0.92 KG/l, kai 20°C 

Blizgumas MATT / SILK / SATIN 

  

Naudojimas 
Ypač tinkama parketui, medinėms grindims ir baldams. Medienai 
suteikia natūralią išvaizdą ir lengvai atnaujina. 

Paruošimas 
Nušlifuokite paviršių naudodami 100-120 smulkumo švitrinį   
popierių, prieš dengiant nuvalykite šlifavimo dulkes. 

Patarimai naudotojui 
Prieš naudojimą  suplakite ir sumaišykite priemonę. Galima 
dengti su   valymo mašina (baltu arba smėlio spalvos padu), 
teptuku, voleliu (rekomenduojama 6 mm mikrofibros) arba 
audiniu. 
Kietai medienai, tokiai kaip ąžuolas, rekomenduojama naudoti 
bent 2 sluoksnius. Minkštai medienai gali būti naudojama daug 
sluoksnių.  

Džiūvimo laikas 
Pakartotinai dengti po +/- 8 valandų. Džiūvimo laikas labai 
priklauso nuo sunaudoto  priemonės kiekio, kambario 
temperatūros ir vėdinimo. Aukštesnėje temperatūroje ir geriau 
vėdinamose patalpose džiūvimo laikas bus trumpesnis. 

Sunaudojamas kiekis 
Su voleliu: +/- 35-40g/m² | 25-30 m²/litras sluoksniui 
Su valymo mašina +/- 20g/m² | 40-50 m²/ litras sluoksniui 

Tolimesnė priežiūra  
Reguliariai grindis valykite su Ciranovos grindų muilu. 
Priklausomai nuo grindų naudojimo, 1 kartą per metus naudokite 
maintenance alyvą. Kruopštaus valymo metu naudokite 
Ciranovos® Intensive Cleaner.  

DĖMESIO: kad visiškai išdžiūtų ir susigertų, Hardwaxoil reikia +/- 
14 dienų. Per šį laikotarpį nenaudokite grindims jokių priežiūros 
priemonių  ir vandens. 

Produkto informacija 
Galiojimas: iki 2 metų nepraplėštoje originalioje pakuotėje. 

Specialiosios savybės 
Dėl savaiminio užsidegimo pavojaus panaudotus audinius ar 
dažymo padus sumerkite į vandenį. 
Rekomenduojame  bespalvį Hardwaxoil Magic TITAN kaip 
viršutinį sluoksnį ant spalvoto Hardwaxoil. 
Spalvotą Hardwaxoil visada reikia pabandyti prieš 
dengiant visą paviršių. Medienos paruošimas,  medžio 
rūšis, sunaudotas priemonės kiekis gali įtakoti galutinę 
spalvą. Panaudotų įrankių plovimui galite naudoti 
Ciranovos Cleaning Thinner  (skiediklį).

2,5L

Spalva bespalvė


