
 
 

 

Dokumentas:  T_Belinka_oil_food_contact_1LT.docx   Peržiūra: 2 
Peržiūros data: 2021.05.05 

 

  

PRODUKTO PAVADINIMAS    

Belinka oil food contact 

APRAŠAS 

„Belinka oil Food Contact“ yra impregnuojanti bio priemonė, kurios pagrindą sudaro 

augalinių ir mineralinių aliejų mišinys su priedais, skirta gyvenamųjų erdvių medinių 

paviršių apsaugai ir reguliariai priežiūrai.  

SUDĖTIS  

Augalinių ir mineralinių aliejų mišinys, priedai.  

YPATYBĖS  

Apsaugodami medieną natūralia augaline alyva išryškiname natūralią jos spalvą ir 

tekstūrą. Alyva giliai įsigeria į medieną, sudarydama vandenį atstumiantį sluoksnį. 

Paviršius išlieka laidus garams, dėl to mediena gali kvėpuoti, o tai reiškia, kad 

drėgmė natūraliai reguliuojama pagal aplinką ir apdorotas paviršius yra kaip 

natūralus. Be to, alyva nėra žalinga aplinkai, produktas yra biologiškai skaidus.  

Produkto sudėtyje nėra organinių tirpiklių ar degių medžiagų. Produktą paprasta 

naudoti. Ant tinkamai paruošto paviršiaus neturėtų likti burbuliukų, įdubų ar kitų 

paviršiaus defektų.  

NAUDOJIMO SRITIS  

Skirtas su maistu besiliečiančių medinių paviršių (virtuvės stalvirščių, stalų, maisto 

pjaustymo lentelių ir tiekimo vežimėlių) apsaugai ir reguliariai priežiūrai.  

OIL FOOD CONTACT 
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Impregnantas įsigeria giliai į medieną ir paviršius tampa atsparus vandeniui. Alyva 

paviršiuje nesuformuoja apsauginės plėvelės, tad padengtas paviršius netampa 

nelaidus vandeniui. 

Netinka uždaromiems ir nevėdinamiems gaminiams (duoninėms ir pan.), nes gali 

sustiprėti aitrus kvapas. Dėl tos pačios priežasties netinka paviršiams, kurie liečiasi 

su karštu maistu, apdoroti, nes šiltas alyvuotas gaminys gali pakeisti maisto juslines 

savybes (kvapą ir skonį).  

SERTIFIKATAI  

Produktas atitinka 2004 m. spalio 27 d. reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl su 

maistu besiliečiančių žaliavų ir gaminių 3 straipsnio 1A dalies nuostatas.  

SPALVA  

Gelsvas skaidrus skystis.  

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS  

Naudokite ant kruopščiai nušlifuotų medinių paviršių, nuo kurių nuvalytos dulkės, 

riebalai, vaškas ir kiti nešvarumai. Kadangi alyva nesuformuoja plėvelės, labai 

svarbu gerai nušlifuoti, kad pilnai impregnuotas paviršius būtų glotnus. Kietesnių 

rūšių medieną, pvz., ąžuolą ar tikmedį, rekomenduojama šlifuoti 220 nr. rupumo 

švitriniu popieriumi, buką 280–320 nr., minkštesnių rūšių medienai pakanka 180 nr. 

(smėlio smulkumo). Paviršius netaps glotnesnis šlifuojant dar smulkesniu švitriniu 

popieriumi. Norint, kad galutinis rezultatas atrodytų gražiai, paviršių reikia nušlifuoti 

tolygiai. Netolygiai nušlifuotas paviršius skirtingai sugers alyvą ir atrodys dėmėtas.  

Prieš naudojant alyvą, mediena turi būti gerai išdžiovinta, kitaip apsauga nebus 

patenkinama. 

Naudojimo metu, paviršiaus ir alyvos temperatūra turi būti kambario temperatūros 

(mažiausiai +18 °C).  
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NAUDOJIMO BŪDAS  

Prieš naudodami gerai išmaišykite.  

Alyvą naudokite nuo +15 iki +25 °C laipsnių temperatūroje, esant 40–70 % 

santykiniam oro drėgnumui. Esant žemesnei oro temperatūrai ir (ar) didesniam 

santykiniam oro drėgnumui, džiūvimo laikas gali būti gerokai ilgesnis.  

Alyvą galima tepti keliais skirtingais būdais, tačiau 90% atvejų ji tepama minkšta 

servetėle. Kitais atvejais: teptuku, voleliu, purškiant arba mirkant.  

Gausiai užpilkite alyvos ant paviršiaus ir tolygiai paskirstykite per visą plotą. Palikite 

alyvą 10–15 minučių įsigerti į paviršių.  

Mirkant, panardinkite visą medinę detalę į alyvą ir po 10–60 sekundžių pastatykite ją 

į tokią padėtį, kad alyva galėtų nutekėti. Taip pat palikite alyvą 10–15 minučių įsigerti 

į paviršių.  

Kad ir kokį būdą naudotumėte, nušluostykite alyvos perteklių švaria, sausa 

servetėle. Nepašalintas alyvos perteklius ant paviršiaus suformuoja plėvelę, kuri 

džiūdama gali suskilinėti ir paviršius taps netolygus, atrodys šiurkštus.  

Nerekomenduojame alyvuoti paviršiaus, kuomet aplinkos temperatūra mažesnė nei 

+15 °C.  

Kad medienos apsauga būtų ilgaamžiškesnė, rekomenduojama praėjus 24 val. nuo 

pirmojo padengimo pakartoti procedūrą dar bent vieną kartą. Labiau porėtiems 

paviršiams ar minkštesnių rūšių medienai rekomenduojama naudoti keletą sluoksnių. 

Ypatingai gražią išvaizdą paviršius įgauna, jei tarp alyvavimo sluoksnių jį papildomai 

sudrėkinsite alyvuotu Scotch-Brite poliravimo padu ar kempinėle.  

DŽIŪVIMAS 

Normaliomis oro sąlygomis (esant +20 °С temperatūrai ir 65 % santykiniam oro 

drėgnumui) paviršius džiūsta 24 val. Esant žemesnei temperatūrai ir (ar) didesniam 

santykiniam oro drėgnumui, džiūvimo laikas gali būti ilgesnis.  

Paviršius visiškai išdžius per 7 dienas.  

Paviršius greičiau džiūsta šiek tiek padidinus temperatūrą (iki +25 °C) bei gerai 

vėdinant. Džiovinant džiovykloje nuo +30 iki +40 °C temperatūros, džiūvimo 
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procesas nepagreitinamas, vietoj to alyva gali lašeliais pasišalinti iš medienos ir 

paviršius bus sugadintas. Todėl nerekomenduojama džiovinti džiovykloje.  

Džiūvant natūralioms alyvoms gali atsirasti nemalonus aitrus kvapas, kuris yra 

visiškai nekenksmingas. Aitrus kvapas gali laikytis, kol alyva visiškai surišama 

kryžmiškai, atsižvelgiant į džiūvimo sąlygas. Šis kvapas mažiau pastebimas 

alyvuojant nedidelius plotus ir gerai vėdinamose vietose. Aitrus kvapas ryškesnis 

džiūvant didesniems alyvuotiems paviršiams (dideliems prekystaliams, stalams). 

Todėl rekomenduojame alyvuoti ir kelias dienas džiovinti atskiroje, vėdinamoje 

vietoje. 

IŠEIGA  

Išeiga priklauso nuo medienos rūšies, įgeriamumo, paviršiaus apdirbimo 

(rekomenduojama kruopščiai nušlifuoti, nušveisti ir išlyginti) bei nuo naudojimo būdo.  

Išeiga dengiant vienu sluoksniu paprastai yra 50–100 ml/m2.  

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA  

„Belinka oil Food Contact“ dengti paviršiai vėliau turi būti atnaujinami tuo pačiu 

produktu. Intervalas tarp reguliaraus paviršiaus atnaujinimo priklauso nuo medienos 

rūšies, mechaninės apkrovos ir drėgmės poveikio.  

Rekomenduojama reguliariai tikrinti būklę ir, jei reikia atnaujinti. Virtuvės baldus, 

kurie dažniau veikiami drėgmės, reikia dažniau atnaujinti. 

ĮRANKIŲ VALYMAS  

Įrankius valykite iš karto baigę darbus: vandeniu su muilu arba benzinu, vaitspiritu 

arba NITRO skiedikliu. Sudžiūvusį storą alyvos sluoksnis šalinkite NITRO skiedikliu. 
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PATARIMAI IR ĮSPĖJIMAI 

Pradžioje išbandyti alyvą nedideliame tos pačios rūšies medienos plote ir pažiūrėti, 

kaip ji atrodo.  

Dėl pirminio alyvuoto paviršiaus sąlyčio su vandeniu gali atšokti medienos pluoštai. 

Medienoje, kurioje yra daug tanino (ąžuolas, graikinis riešutmedis), taninas gali 

migruoti pačioje medienoje ir išsiplauti iš medienos; tai pasireiškia dėmėmis ant 

medienos paviršiaus. Rekomenduojame prieš alyvuojant darbinį plotą nuplauti 

drėgnu skudurėliu ir valikliu, gerai išdžiovinti, nušlifuoti ir galiausiai sutepti alyva.  

 

Jei ant medienos likęs alyvos perteklius laiku nepašalinamas ir sudžiūsta, jį galima 

pašalinti NITRO skiediklio pagalba. Prieš naudojant alyvą reikia įsitikinti ar mediena 

neišskiria tanino, nes dėl jo gali pasikeisti medienos spalva ir atsirasti dėmių.  

Džiūdama natūrali augalinė alyva oksiduoja, tai vadinama egzotermine reakcija, 

kurios metu išskiriamas karštis. Alyvuotos servetėlės ir kempinės gali per daug įkaisti 

ir savaime užsidegti.  

Alyvuoti skudurėliai arba įrankiai gali savaime užsidegti. Siekiant to išvengti, 

jie nedelsiant turi būti sudeginti arba patalpinti į metalinę tarą, užpilti 

vandeniu, hermetiškai uždaryti, o pati tara išnešta į lauką.  

SAUGOJIMAS  

Saugoti originalioje uždaroje pakuotėje, esant nuo +5 iki +30 °C temperatūrai. 

Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikykite vaikams neprieinamose vietose.  

GALIOJA IKI  

Saugant nurodytomis sąlygomis iki datos, nurodytos ant pakuotės.  
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APLINKA 

Nepilkite dangų į nuotekų sistemą ar kur kitur aplinkoje. Sunaudokite visą dangą. 

Pakuotes išmeskite kaip specialiąsias atliekas pavojingų atliekų surinkimo 

centruose, administruojamuose vietos buitinių atliekų surinkimo ir pervežimo 

paslaugų teikėjų.  

ĮSTATYMAI  

Perskaitykite saugos duomenų lapą su nurodytais teisės aktais, apibrėžiančiais 

produkto saugumą, saugą darbe ir saugų transportavimą.  

DAUGIAU TECHNINĖS INFORMACIJOS  

Daugiau informacijos galite gauti iš platintojų arba apsilankę mūsų interneto 

svetainėje adresu http://www.belinka.com/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Techninės informacijos paskirtis – informuoti naudotojus apie produkto naudojimo galimybes ir technines ypatybes. Nors patarimai pagrįsti ilgalaike 

patirtimi, jie neatleidžia naudotojo nuo atsakomybės įsitikinti, kad produktas tinkamas naudoti konkrečiu atveju. Dėl daugybės galimų veiksnių poveikio 

įtakojančio produkto savybėms, pvz., medienos rūšies ir kokybės, naudojimo būdo ir sąlygų, naudotojo patirties ir kt., negalime prisiimti atsakomybės dėl 

medžiagos pažeidimų naudojant produktą. Jei turite klausimų ar abejonių, skambinkite ir konsultuokitės. 

http://www.belinka.com/

