
Techninių duomenų lapas 

Hardwaxoil Magic 

Produkto aprašymas 
Grindų alyva skirta alyvuoti medines grindis. Geras  
užpildymas, natūralios spalvos,  geras cheminis ir 
mechaninis atsparumas. Neblizga, yra matinė. Atsparumą 
galima didinti įpilant 5% kietiklio UA. 

Techniniai duomenys 
   Klampumas +/- 35-45 s. (Din 4 mm /20°C) 

Kietumas +/- 51% svorio 
    Tankis +/- 0,91 kg/lt. 

Blizgumas matinė 

   Spalvos: natural, natural white, white, extra white, grey, old grey, smoked 
oak, black.  

  

Paruošimas 
Šlifuokite medieną stambumu nuo 100 iki 120. Po šlifavimo 
kruopščiai nuvalykite šlifavimo dulkes. 
Naudingi patarimai 
Prieš naudojimą gerai suplakite ir sumaišykite. Dengti galima su 
šlifavimo mašina (baltu ar rusvu padu), teptuku, voleliu ar 
audiniu. Po padengimo alyvos perteklių reikia nuvalyti, kad 
paviršius neliktų lipnus. 
2 sluoksniai rekomenduojami kietmedžiui, 3 sluoksniai – 
minkštai medienai. Dėl pramoninio naudojimo pasitarkite su 
mūsų atstovu. Patarimas: galima įpilti Ciranovos skiediklio, 
kad būtų tinkama naudoti ilgiau, pradarius pakuotę. 

   Džiūvimo laikas 
Hardwaxoil MAGIC  natūralus išdžiūsta per  +/- 6 val. 
Spalvotas Hardwaxoil MAGIC išdžiūsta per  +/- 12 val. 
Džiūvimo laikas labai priklauso nuo medienos rūšies, sluoksnio    
storio, aplinkos temperatūros ir kambario vėdinimo. Kuo aukštesnė 
temperatūra ir geresnis vėdinimas, tuo trumpesnis džiūvimo laikas. 

Sunaudojamas kiekis 
Nuo 30 iki 35 kv. m. litrui. 

Kaip ir su visais medienos apdirbimo produktais, 
norėdami apsisaugoti nuo nepageidaujamų rezultatų, 
pasidarykite bandymą. Šis techninių duomenų lapas 
yra tik informacija, o ne garantija. Visi produktai yra 
pagaminti remiantis mūsų žiniomis ir ilgamete 
patirtimi. Šis produktas buvo išsamiai išbandytas. 

  

Priežiūra 
Reguliariai valykite grindis su Ciranovos grindų muilu. 
Priklausomai nuo grindų dėvėjimo bent vieną kartą per 
metus grindų priežiūrai naudokite „maintenance” alyvą. 
Kruopštesniam valymui naudokite Intensive Cleaner  
Ciranova®. 
DĖMESIO: Hardwaxoil visiškai išdžiusta +/- 14 dienų. Per šį 
laiką nenaudokite nei vandens, nei kitų grindų priežiūros 
produktų.  

Produkto informacija 
Galiojimas: iki 2 metų nepraplėštoje originalioje pakuotėje. 

Specialiosios savybės 
Dėl savaiminio užsidegimo pavojaus panaudotus audinius ar 
dengimo padus sumerkite į vandenį. 
Naudoti audiniai ar padai turi būti panardinti į vandenį dėl 
savaiminio degimo pavojaus. 
Mes rekomenduojame "Hardwaxoil Magic Natural" ant 
spalvotų "Hardwaxoils" viršutiniam sluoksniui. 
"Hardwaxoil Magic" natūralus ir natūralus baltas gali būti 
naudojamas kaip gruntas, izoliuojant vandens pagrindo 
Ciranova spalvas, todėl jis gali būti perdengtas vandens 
pagrindu pagamintu Ciranova laku Fortico. 
Spalvotą Hardwaxoil visada reikia pabandyti  prieš dengiant visa paviršių. 
Medienos paruošimas,  medžio rūšis, sunaudotas priemonės 
kiekis gali įtakoti galutinę spalvą.

Atitinka  ES apdailos dažų 2010 m. direktyvą.


