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        NOSTALGIA MÁKOLAJ 

(NOSTALGIA POPPY-SEED OIL) 
 

 
 

  
 

       * 100%-ban természetes alapú 
       * élelmiszerekkel érintkező felületekre is 

    megfelel 
* gyermekjátékok kezelésére is alkalmas 
 
 

  
  
TERMÉKTÍPUS: Oldószermentes, 100%-ban hidegen sajtolt növényi olaj fa felületek 
kezelésére. A Nostalgia Mákolaj védi a felületeket a nedvességtől és az elszennyeződéstől, a 
mákolajjal kezelt felületeket könnyű tisztán tartani. 
 
ALKALMAZÁSI TERÜLET: Beltéri kezeletlen fa felületek, mint pl. munkafelületek, 
vágódeszkák, faedények, játékok, stb. kezelése. Megfelel élelmiszerrel közvetlenül érintkező 
felületek, valamint gyermekjátékok kezelésére is. 
 
 
 
MŰSZAKI ADATOK:   
 
Színek:    színtelen, a kezelendő fa színét mélyíti 
Kiadósság:     kb. 10-25  m2/l 

AA  vvaallóóddii  kkiiaaddóóssssáágg  ffüügggg  aa  kkeezzeelleennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll,,  nneeddvvsszzíívvóó  
kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  kkeezzeellééss  mmóóddjjááttóóll..  

Kiszerelések:   0,25 l 
 
Felhordási mód:   ecset, tiszta törlőruha  
Száradási idők:   Az olaj beivódik a fába. A felületen maradó olajat le   
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    kkeellll  ttöörrööllnnii,,  eezzuuttáánn  vveehheettőő  hhaasszznnáállaattbbaa  aa  ffeellüülleett..  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))      
 
Szárazanyagtartalom:  100% 
Sűrűség:    0,9 kg/l (ISO 2811) 
Tárolás:    Fagytól védendő. 
Termék kódja:   001 7020 
  
 
 
FELHASZNÁLÁS: 
 
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  
hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
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11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::    
TTiisszzttííttssaa  mmeegg  aa  kkeezzeelleennddőő  ffeellüülleetteett  aallaappoossaann,,  ppll..  mmoossooggaattóósszzeerreess  vvíízzzzeell,,  mmaajjdd  hhaaggyyjjaa  aazztt  
mmeeggsszzáárraaddnnii..  AAzz  eerrőősseenn  sszzeennnnyyeezzeetttt,,  vvaaggyy  eellssööttééttüülltt  ffeellüülleetteekkeett  mmeegg  lleehheett  ccssiisszzoollnnii  aa  kkeezzeellééss  
eellőőtttt..  
  
2) FELHORDÁS: 
Hordja fel a terméket a kezeletlen, tiszta felületekre ecsettel, vagy egy tiszta törlőruhával. 
Hagyja, hogy a mákolaj beivódjon a fába. Hagyja a felületet száradni a következő napig. 
Kezelje a felületet még egyszer, majd törölje vissza a felületen maradt olajat egy tiszta 
törlőruhával. Fejezze be a kezelést a felület finom csiszolásával. 
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb olajat, majd tisztítsa azokat 
szappanos vízzel, a festőszerszámokra száradt mákolajat mossa le Pensselipesu-val. 
 
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap 
alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a felületet. Ha a felületet rögtön, vagy 
nem sok idővel a mákolajjal való kezelés után tisztítani kell, használjon egy puha kefét, egy 
enyhén nedves törlőruhát. 
  
Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, egy puha, 
enyhén nedves szivaccsal vagy törlőruhával. A tisztítás után a felület ne maradjon nedvesen. 
Kövesse a gyártó utasításait a mosószer adagolásával kapcsolatosan. Amennyiben 
szükséges, kezelje a felületet újra Nostalgia Mákolajjal. 
 
FELÚJÍTÁS: 
Az elhasználódott, megkopott felületet kezelje újra Nostalgia Mákolajjal. A Mákolajjal kezelt 
felület víztaszító, jól bírja a terhelést és könnyű azt tisztítani. 
  
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  aazz  eeggéésszzssééggrree  vveesszzééllyyeess  aannyyaaggnnaakk..  HHaasszznnáálljjaa  aa  tteerrmméékkeett  
kköörrüülltteekkiinnttőőeenn..  TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  
iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  KKfftt--ttőőll..  
 
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell 
szállítani.  
  
  
FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701 
info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu 
 
 


