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DEKS OLJE® D.1 

IMMUTAV PUIDUÕLI 
 
 
 

 
 
 
 
 

Toote kirjeldus DEKS OLJE® D.1 on puitu immutav õli, mis asendab puidust aja jooksul kaduma läinud õlid. See juhib 
niiskuse ja õhu puidust välja ning täidab puidupoorid õliga, rikastab ja ühtlustab, tagades nõnda pikaajalise 
kaitse nii sisetingimustes kui ka välistingimustes kasutatavale puidule. Värvitu õli DEKS OLJE® D.1 ei 
moodusta kelmet ning toob esile puidu loomuliku ilu, luues kergesti hooldatava pinna, mis ei vaja lihvimist 
ega koorimist. 

Omadused • Mõeldud paksule, tihedale, õlirikkale ja raskesti immutatavale puidule. 
• Juhib niiskuse ja õhu puidust välja, tungides sügavale puidupooridesse, kaitstes nii puitu niiskuse mõju 

eest. 
• Läbipaistev - Säilitab puidu loomuliku välimuse. 
• Naturaalne matt pind (läike saamiseks kasutada viimistluskihiks toodet DEKS OLJE® D.2*). 
• Ei moodusta kelmet. Ei kooru, ei eraldu kihtidena. 
• Lihtne hooldada, ei vaja koorimist ega lihvimist. 
• Võib peale kanda nii all- kui pealpool veeliini (allpool veeliini tuleb katta sobiva viimistluskihiga). 

Peamised kasutusalad • Lehtpuupuit ja troopiline puit – tamm, kastan, saar, tiikpuu, tuutupuu, mahagon, balaupuu jms 
• Okaspuit – mänd, lehis, kuusk jms 
• Välistingimustes – terrassid, aiamööbel, aknaraamid, uksed, sõrestikud jms 
• Sisetingimustes – põrandad, paneelid, trepid, puitdetailid jms 
• Laevandus – kere, kaared, ehisservad, roolikamber jms 
• Horisontaal- ja vertikaalpinnad. 
• Sobib suurepäraselt ühe kihina pealekantavaks krundiks merenduses või lihtsalt dekoratiivkihiks. 

Tehnilised andmed Viimistlus: Matt 
Aine tüüp: Alküüd-uretaanvaigud 
Lahusti tüüp: Lahusti 
Viskoossus: Vedel 
Suhteline tihedus (20 °C juures): 0,850 ± 0,05 
Füüsikaline olek: Vedel 
Tahke aine sisaldus: 27% ± 2 
Leekpunkt: > 60 °C 
Säilitusaeg: Avamata originaalpakendis 2 aastat. 
Mahuti suurus: 300 ml pihustipudel, 1 L, 2,5 L, 20 L, 200 L 
Värvus: Merevaigukarva 
Kuivamisaeg: 24 tundi, olenevalt keskkonna temperatuurist ja niiskusest. 
Kuivamisaeg enne DEKS OLJE® D.2* pealekandmist: 3 päeva 
LOÜ: Selle toote EL piirnorm on (kat A/f) 700 g/L (2010). See toode sisaldab max 628 g/L. 

Pealekandmise vahendid Pintsel 
Rull 

Hea pealekandmistava Katke kinni kõik, mida te ei soovi ainega töödelda. 
Kandke peale keskkonnas, kus temperatuur on vahemikus 5–35 °C. 
Ärge kandke peale otsese päikesekiirguse käes ega otse kuumadele pindadele. 
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* Sama tootja 

Pinna ettevalmistamine Üldjuhised: 
Pind peab olema puhas ja kuiv ning sellel ei tohi olla mustust, rasva, määrdunud kohti, hallitust ega muid 
pinnakatteid. 
Hallituse kõrvaldamiseks töödelge pinda valgendi ja vee lahusega suhtes 50/50. Hõõruge lahus pinnale ning laske 
10–15 minutit mõjuda, loputage põhjalikult. 
Pärast koorimist ja puhastamist laske puidul kuivada 2–3 päeva või seni, kui selle niiskusesisaldus on 18% või 
vähem, alles siis kandke peale viimistluskiht. 
DEKS OLJE® D.1 võib kanda üksnes puhtale puidupinnale või puidule, mida on varem töödeldud DEKS OLJE® 
D.1-ga. KÕIK teised pinnaviimistlusained tuleb täielikult ja põhjalikult eemaldada. 
Kui vaja, võib pinda pärast puhastamist ja/või koorimist lihvida (lihvpaber jämedusega 80 või 100). 

Uus puit: 
Sisetingimustes – Lihvige puitu lihvpaberiga (jämedus 100), et avada puidupoorid; seejärel pühkige puit 
lihvtolmust puhtaks ning töödelge metüülalkoholis niisutatud lapiga, et eemaldada pinnalt rasv ning võimalikud 
lihvimisjäägid. 
Välistingimustes – Uuel, siledaks hööveldatud puidul on kõva läikiv pind (nn höövliläige), mis takistab põhjaliku 
immutamist ning igasuguse viimistlusaine nakkumist, seetõttu tuleks liiga läikivat pinda töödelda, et viimistlusaine 
paremini puitu imbuks. 
Töödelge tootega AQUANETT®* või PREPDECK®* ning neutraliseerige tootega NET-TROL®* või lihvige 
lihvpaberiga (jämedus 80), et avada puidupoorid; seejärel pühkige puit lihvtolmust puhtaks ning töödelge 
metüülalkoholis niisutatud lapiga, et eemaldada pinnalt rasv ning võimalikud lihvimisjäägid. 
Iroko, paduk: vt punkt „Piirangud“. 

Kulunud puitpinnad (töötlemata): 
Puit, mis on olnud ilmastikumõjude käes kauem kui 12 kuud, tuleks puhastada tootega NET-TROL®*, et 
eemaldada kõik lahtised puidukiud, mustus jm pinnasaaste. Kui puit on väga saastunud, puhastage tootega 
AQUANETT®* või PREPDECK®*ning neutraliseerige tootega NET-TROL®*. 

Eelnevalt kaetud pinnad (õli, värv, peits, lakk jms): 
Kõik pinnakatted tuleb täielikult ja põhjalikult eemaldada. 
Õlid ja katteained: Eemaldada tootega AQUANETT®* või PREPDECK®*, neutraliseerida tootega NET-TROL®*. 
Lahustid (õli- või alküüdipõhised viimistlusained): Eemaldada tootega DILUNETT®*, neutraliseerida tootega NET-
TROL®*. Akrüülviimistlus (veepõhised): Eemaldada tootega PREPDECK®*, neutraliseerida tootega NET-TROL®*. 
Muud viimistlusained (nt 2-osaline epoksiid, uretaan): koorige tootega DSP 800*, neutraliseerige mehaaniliselt 
lihvides või loputage pinda sobiva lahusega nagu nt soe vesi, atsetoon, vedeldi vms. 
Märkus. Lehtpuupuit ja tanniinirohked puidud nagu nt tamm, kastan, tiikpuit, tuutupuu, seeder jms võivad 
tumeneda, kui kasutada tooteid AQUANETT®*, PREPDECK®* ja DILUNETT®*, kuid kui vahetult pärast 
loputamist neutraliseerida need tootega NET-TROL®*, teeb see puidu heledamaks ning taastab selle loomuliku 
tooni. 

Pealekandmine MITTE LAHJENDADA. KASUTADA VALMISKUJUL. DEKS OLJE® D.1 saladus seisneb selles, et see imbub puidu 
sisse ning kuivanult jätab puidule ühtlase mati pinna. 
Esmalt kandke DEKS OLJE® D.1 alale, mille töötlemiseks kulub umbes 15 minutit. 
Kohe, kui 1. kiht on sisse imbunud (tavaliselt 15–30 minutiga), kandke peale 2. kiht. 
Jätkake DEKS OLJE® D.1 märg-märjale pealekandmist, kuni puit on ühtlaselt ja kogu ulatuses immutatud. Vajalik 
pealekandmiskordade arv oleneb puidust. 
Pealekandmiskordade vahel ÄRGE laske tootel DEKS OLJE® D.1 kuivada ega nakkekuivada. 
Jätke viimane viimistluskiht 30 minutiks mõjuma, seejärel eemaldage jäägid ja sisseimbumata aine lapiga, mida on 
esmalt immutatud tootega DEKS OLJE® D.1 ning mis on seejärel välja väänatud, nii et see on katsudes niiske. Kui 
vaja, väänake lappi aeg-ajalt uuesti, et see püsiks niiske, mitte märg. Oluline on esimesel päeval kanda peale nii 
palju toodet DEKS OLJE® D.1 kui võimalik. 
DEKS OLJE® D.1 peab püsima „aktiivne“, selleks tuleb pealekandmine teha märg-märja-peale ning 
pealekandmisala pintsliga korduvalt üle käia, see tagab maksimaalse sisseimbumise. 
DEKS OLJE® D.1 tungib sügavale puitu, selle koht on puidu sees, mitte pinnal. 
Laske tootel DEKS OLJE® D.1 sisse imbuda ja kuivada 3 päeva, enne kui paati kasutate või töötlete pinna üle 
tootega DEKS OLJE® D.2*. DEKS OLJE® D.1. pealekandmisel temperatuur erilist rolli ei mängi. 

Katvus Esialgne: 1 kuni 4 m² liitri kohta. 
Hooldus: 8 kuni 12 m² liitri kohta. 
Tegelik katvus oleneb pealekandmise viisist ning puidu tüübist, tekstuurist ja poorsusest. 

Hooldus DEKS OLJE® D.1-ga töödeldud puidu välimuse hoidmiseks piisab regulaarsest pesust tootega NET-TROL®*. 
DEKS OLJE® D.1 muutub päikesevalguse ja UV-kiirguse mõjul aja jooksul heledamaks. Kui puit on muutunud 
helehalliks, on aeg teha hooldav pealekandmine. 
Puhastage pind tootega NET-TROL®*. 
Kandke peale toodet DEKS OLJE® D.1, kuni puit on immutatud ning selle viimistlus taastatud, tavaliselt piisab 
ühest või kahest kihist. 

Piirangud DEKS OLJE® D.1 võib pehmendada mõningaid vuuke. Kahtluse korral pidage meiega nõu. 
Puidus (nt iroko) olevad tanniinid ja naturaalsed õlid takistavad viimistlusainete sisseimbumist ja kuivamist. 
Sellised puiduliigid tuleks põhjalikult ette valmistada või lasta neil 12 kuud ilmastikumõju käes olla, enne kui 
kasutada toodet DEKS OLJE® D.1. Küsige meilt nõu ettevalmistusteks. 
Vineer – küsige meilt. 
Ärge kasutage toodet DEKS OLJE® D.1 termotöödeldud puidul. 

Puhastamine Puhastage kõik töövahendid vedeldiga enne, kui need kuivavad. Kui aine on töövahendite külge kuivanud, 
puhastage värvieemaldiga. Tilkuv või voolav aine pühkida kohe ära vedeldis immutatud lapiga. Kuivanud DEKS 
OLJE® D.1 saab eemaldada tootega DILUNETT® Hoidke ja hooldage töövahendeid tootja juhiste järgi. 
Märkus. DEKS OLJE® D.1-ga immutatud lapid, terasvill jms võivad iseeneslikult põlema süttida, kui need valesti 
jäätmestada. Lapid, terasvill jms tuleb enne olmejäätmete hulka viskamist immutada veega või panna veega 
täidetud suletud mahutisse. 

Ladustamine Üle jäänud DEKS OLJE® D.1 tuleks ümber valada väiksemasse, õhutihedasse suletud metall- või klaasmahutisse. 
Kaitsta külmumise ja kõrge temperatuuri eest. 

Üldteave Hoolitseme selle eest, et tehnilisel andmelehel olev teave oleks täpne. OWATROL International ei saa tagada 
toote kasutamise tulemusi, kuna me ei saa mõjutada neid tingimusi, kus meie tooteid kasutatakse. Nõu ja 
lisateavet küsige meie tehniliselt osakonnalt kas e-posti aadressil info@owatrol.com või OWATROL-i kohalikult 
esindajalt. Ülaltoodud teave on väljaandmise kuupäeval õige. Kõiki teisi selles dokumendis mainitud  OWATROL-i 
tooteid tuleb kasutada tootesildi juhiseid ja tehnilise andmelehe teavet järgides. 

Ohutus Lugege läbi ohutuskaart, mille leiate veebilehelt www.owatrol.ee ning pakendil olev tekst. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. 

Väljaandmise kuupäev Aprill 2016. 

OWATROL INTERNATIONAL SLU 
 

Owatrol Original 

on kaubamärk 

Siit leiate kõik meie lahendused: 

www.owatrol.ee 


