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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ  

Belinka oil paraffin 

ОПИСАНИЕ  

Belinka oil paraffin се използва като завършващо покритие, третиране и 

поддържане на дърво в сауни.   

СЪСТАВ   

Парафиново масло.  

СВОЙСТВА  

То повишава резистентността на дървесината към мръсотия и влага. Belinka oil 

paraffin не изсъхва, безцветно е, без мирис и без миризма. 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ  

Belinka oil paraffin е подходящо е за защита на всички видове дърво. Използва 

се за защита и поддръжка на масивни дървени елементи в сауни, като 

например пейки и стенни покрития.  

ЦВЯТ  

Безцветна бистра течност.  

OIL PARAFFIN 
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ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА  

Преди да се нанесе върху дървени повърхности, те трябва да бъдат фино 

обработени с шкурка, почистени от прах, мазнина, восък и други замърсявания. 

За по-твърди видове дърво като дъб и тик ние препоръчваме обработване с 

шкурка с размер P220; за бук P280–320; за по-меки видове дърво P180 е 

достатъчен размер, тъй като гладкостта не се подобрява с по-фина шкурка. За 

да се постигне по-красив окончателен вид, повърхността трябва да бъде 

равномерно обработена с шкурка. Неравномерната обработка с шкурка 

предизвиква различия в абсорбцията на масло и появата на петна.   

Преди нанасяне на маслото, дървото трябва да бъде добре изсъхнало, 

правилно почистено с шкурка и без прах, в противен случай защита не е 

адекватна. Преди нанасяне, повърхността и покритието трябва да се 

темперират до стайна температура (минимум 18 °C).  

МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ 

Нанесете маслото при температура между 15 °C и 25 °C и при относителна 

влажност на въздуха 40–70 %, което дава възможност за по-добро проникване 

на маслото в дърво.   

Маслото може да се нанесе по няколко начина, но в повечето случаи се нанася 

с кърпа. Други методи включват: нанасяне с четка или валяк.   

Богато количество масло трябва да се излее върху повърхността и да се 

разстеле равномерно върху цялата повърхност. Изчакайте маслото да се 

абсорбира 30 минути. След нанасяне, избършете излишното масло с чиста, 

суха кърпа или с попивателна хартия.  

Не се препоръчва нанасянето на този продукт, ако температурата е под 15 °C и 

относителната влажност на въздуха е по-висока от 75 %.  

За да се постигне подобрена издръжливост на дървесината се препоръчва да 

повторите процедурата поне още веднъж 24 часа след нанасяне на първия 
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слой. При порести повърхности или по-меки типове дърво, препоръчваме 

нанасяне на няколко слоя.  

СЪХНЕНЕ  

Belinka oil paraffin е минерално масло, което не подлежи на окислително 

съхнене, не изсъхва, когато е изложено на въздух, и се просмуква от 

дървесината, особено при повишени температури.  

РАЗХОД   

Разходът зависи от вида и предварителна обработка на дървото 

(препоръчваме фино обработване с шкурка, изчеткване, изглаждане), както и 

от начина на нанасяне.  

Разходът обикновено варира между 60 и 100 мл/м2 за един слой.  

ПОДДРЪЖКА НА ПОКРИТИЕТО   

Повърхности, покрити с Belinka oil paraffin по-късно трябва да се третират със 

същия продукт. Задължителните интервали за третиране зависят от вида на 

дървото, механичното натоварване и излагането на влага. Препоръчваме 

редовни проверки на статуса и поддръжката, ако е необходимо. Парафиновото 

масло не изсъхва, може да изтече от дървото, в резултат на което се изисква 

по-често обновяване в сравнение с класическите растителни масла.  

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ   

Почистете инструментите веднага след употреба със сапун и вода или с 

бензин, спирт или нитро разредител.  
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СЪВЕТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Препоръчваме тестване на маслото и на вида му предварително върху проба 

от същия тип на дърво.  

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА   

Съхранявайте в оригинално запечатаната опаковка при температура между 5 и 

30 °С. Да се пази от пряка слънчева светлина. Дръжте далеч от деца.  

СРОК НА ГОДНОСТ   

В съответствие с посочените условия за съхранение, до датата, посочена 

върху опаковката.  

ОКОЛНА СРЕДА   

Не изливайте покритията в канализацията или в околната среда. Използвайте 

цялото количество от покритието. Изхвърлете опаковката като специален 

отпадък в центрове за събиране на опасни отпадъци, които са организирани от 

доставчика на местната служба за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци. 

РАЗПОРЕДБИ   

Във връзка с разпоредбите, свързани с безопасността на продуктите, 

безопасността при работа и транспорт, прочетете информационния лист за 

безопасност.  
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ   

Повече информация можете да получите от нашите дистрибутори или от 

нашия сайт: www.belinka.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Целта на техническата информация е да информира потребителите за възможностите за използване на продукта и неговите технически 

характеристики. Въпреки че съветите са базирани на дългогодишен опит, потребителят трябва да се увери, че продуктът е подходящ за 

употреба в неговия конкретен случай. Във връзка с многобройните възможни ефекти върху свойствата на продукта, включително вида и 

качеството на дървесината, метода и условията за нанасяне, опита на потребителя, както и условията за ползване, не носим никаква 

отговорност за материалните щети, направени при използване на продукта. В случай на съмнение, моля обадете се на нашите консултанти. 

http://www.belinka.com/

