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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  

OCULTO 
Produkto aprašymas 
OCULTO yra vandens pagrindo, impregnuojanti, nematoma alyva 
parketui ir mediniams baldams. Mediena išlaiko originalią ir 
neapdorotą išvaizdą. OCULTO ypač tinka interjerams, kur reikia 
natūralios apdailos, pavyzdžiui, parketui, fanerai. OCULTO turi 
neslystančių savybių ir apsaugą nuo UV spindulių. 

Techniniai duomenys 
Klampumas +/- 16 s (din 4mm) 

Kietos dalelės +/- 28% svorio 

Tankis +/- 1 kg/l 

Blizgumas <5 gu /(60°) 

  
antisliP : dcoF 0,49 (>0,43 = aukštas atsparumas slydimui) 

Paruošimas 

Pagrindas: medžio masyvas, daugiasluoksnė mediena arba 
fanera. Šlifuokite medieną su 120-150 stambumo šlifavimo 
popieriumi ir pašalinkite šlifavimo dulkes. 

Patarimai naudotojui 
OCULTO gali būti naudojamas ir kaip gruntas, ir kaip viršutinis 
sluoksnis. Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir palikite 15 
minučių. Dengiamas teptuku arba voleliu. Volelis turėtų būti 
trumpų plaukų. Pirmą sluoksnį dengkite drėgnai, kad nesusidarytų 
dryžių. Kai išdžiūsta pirmasis sluoksnis, denkite antrą sluoksnį 
taip, kaip pirmą. Kai išdžiūsta antrasis sluoksnis, šlifuokite 
stambumu 150-180, pašalinkite dulkes ir uždenkite trečiąjį 
sluoksnį. Į 3 sluoksnį galima pridėti kietiklio (10%), kad pagerintų 
ilgaamžiškumą. Kietiklį lėtai sumaišykite iki vienalytės masės. 

Džiūvimo laikas 
Dulkės nebelimpa po  20 - 30 minučių 
Šlifuoti po 4 - 6 val. 
Naudoti po 24 val.  
Džiūvimas stipriai priklauso nuo naudojamo priemonės kiekio, 
temperatūros, oro drėgmės ir kambario vėdinimo. Aukštesnė 
temperatūra ir geras vėdinimas sutrumpina džiūvimo laiką. 

Sunaudojamas kiekis 
10-12 m²/litras sluoksniui 

Po apdirbimo 
Reguliariai prižiūrai naudokite Ciranovos® Hard Floor Fresh; 
periodinei priežiūrai,- UNICARE X-MATT. Ciranovos® Hard Floor 
Cleaner naudojamas labai purvinų grindų valymui ir senų lako 
sluoksnių šalinimui. 

Produkto informacija 
Galiojimas - 12 mėnesių originalioje ir neatidarytoje pakuotėje; 
neatsparus šalčiui. 
Reakcija su kietikliu užtrunka +/- 3 val. 

Specialiosios savybės 
Naudokite tik nerūdijančias priemones. Užmerkite į vandenį 
panaudotus audinius. Šio produkto negalima išpilti į kanalizaciją. 
Jei reikia beicuoti naudokite tik AQUAPAD + Ciranovos kietiklį. 
Gali pasikeisti spalva ar atspalvis dėl medienoje esančių dervų ar 
tanino. 
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Skiedimas clear


