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DEKS OLJE® D.2 

KÕRGLÄIKEGA ÕLILAKK 

 
 
 

 
 
 
 
 

Toote kirjeldus DEKS OLJE® D.2 on lakitaoline, vastupidav, elastne ja kauakestev viimistlusaine, mis rõhutab puidu 
loomulikku ilu. Lihtne peale kanda, läikivama pinna saamiseks kandke peale rohkem kihte. Erinevalt 
tavalistest lakkidest DEKS OLJE® D.2 ei mõrane ega mullita ning tänu DEKS OLJE® D.1* immutavatele 
omadustele ei kooru ega pragune, kuna vesi ei saa puidu sisse tungida. 

Omadused • Elastne kelme, mis ei mõrane ega kooru. 
• Annab kõrgläike. 
• Läbipaistev värvitu lakk – toob esile puidu loomuliku ilu. 
• Annab pikaajalise kaitse. 
• Kihtide pealekandmise vahel pole vaja lihvida. 
• Lihtne hooldada. 
• Lihtne parandada, pole vaja koorida. 

Peamised kasutusalad • Lehtpuupuit ja eksootiline lehtpuupuit – tamm, kastan, saar, tiikpuu, tuutupuu, mahagon, balaupuu jms 
• Okaspuit – mänd, lehis, kuusk jms 
• Uus või kulunud puit. 
• Välistingimustes – aiamööbel, akna- ja ukseraamid, väravad jms 
• Sisetingimustes – paneelid, uksed, aknad, puitdetailid jms 
• Merendus – kõik kasutuskohad pealpool veeliini (käsipuud, roolikamber, ehisservad jms). 
• Horisontaalsed ja vertikaalsed pinnad. 

Tehnilised andmed Viimistlus: Läikiv 
Aine tüüp: Alküüd-uretaanvaigud 
Lahusti tüüp: Lahusti 
Viskoossus: Poolvedel 
Erikaal: 0,910 ± 0,05 (20 °C) 
Füüsikaline olek: Vedel 
Tahke aine sisaldus: 56% ± 5 
Leekpunkt: > 60 °C 
Säilivusaeg: Avamata originaalpakendis 2 aastat 
Mahuti suurus: 1 L, 2,5 L, 20 L 
Värvus: Merevaigukarva 
Kuivamisaeg: 12–24 tundi ühe kihi kohta, olenevalt õhutemperatuurist ja õhuniiskusest. 
Kuivamisaeg enne kasutamist: 3 päeva 
LOÜ: Selle toote EL piirnorm on (kat A/e) 400 g/L (2010). See toode sisaldab max 399 g/L. 

Pealekandmise vahendid Pintsel 
Rull 

Hea pealekandmistava Katke kinni kõik, mida te ei soovi ainega töödelda.  
Kanda peale keskkonnas, kus temperatuur on vahemikus 8–35 °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 ega hallitust. 
Hallituse kõrvaldamiseks töödelge pinda valgendi ja vee lahusega suhtes 50/50. Hõõruge lahus pinnale ning laske 
10–15 minutit mõjuda, loputage põhjalikult. 
DEKS OLJE® D.2 võib kanda üksnes pinnale, mida on varem töödeldud tootega DEKS OLJE® D.2 või DEKS 
OLJE® D.1*. Kõik teised pinnaviimistlusained tuleb täielikult ja põhjalikult eemaldada. 

Uus puit: 
Igasugust uut puitu tuleb töödelda tootega DEKS OLJE® D.1*. 

Kulunud puitpinnad (töötlemata): 
Täpsemat infot leiate DEKS OLJE® D.1* tehniliste andmete lehelt. 

Eelnevalt õlitatud ja kaetud pinnad (õli, värv, peits, lakk jms): 
Täpsemat infot leiate DEKS OLJE® D.1* tehniliste andmete lehelt. 

Kulunud puit, mida on juba töödeldud tootega DEKS OLJE® D.1*: 
Puhastage tootega NET-TROL®* ning DEKS OLJE® D.2 pealekandmist taastage DEKS OLJE® D.1* kiht. 

Puit, mida on juba töödeldud tootega DEKS OLJE® D.2*: 
Vt osa „Hooldus“. 

Pealekandmine MITTE LAHJENDADA. KASUTADA VALMISKUJUL. 
Kandke peale 6 kihti toodet DEKS OLJE® D.2, lastes igal kihil 12 tundi kuivada. 
Kõik kihid tuleks peale kanda 1 kuu jooksul. 
Kihtide pealekandmise vahel pole vaja lihvida. 
Eriti läikiva lõpptulemuse saamiseks lihvige viimase 2 kihi vahel lihvpaberiga (jämedus 600). 
Enne paadi kasutamist oodake 3 päeva, et DEKS OLJE® D.2 saaks sisse imbuda ja kuivada. 

Katvus 15 m² liitri kohta. 
Tegelik katvus oleneb pealekandmise viisist ning puidu tüübist, tekstuurist ja poorsusest. 

Hooldus Soola ja mustuse eemaldamiseks peske sageli puhta veega. 
Alad, mis on kulunud DEKS OLJE® D.1*-ga immutatud puidukihini: 
Puhastage kulunud ala tootega NET-TROL®*. Jätke kuivama. Lihvige liivapaberiga (jämedus 320). 
Kandke peale uus kiht toodet DEKS OLJE® D.1*. 
Kandke peale vajalik arv kihte DEKS OLJE® D.2, et taastada ülejäänud pinnaga sarnane viimistlus. 
Karedad või kulunud alad: 
Märglihvige pinda lihvpaberiga 320, määrdeainena kasutage toodet DEKS OLJE® D.1*. 
Pühkige üle puhta ja kuiva ebemevaba lapiga, et eemaldada DEKS OLJE® D.1* ja lihvimisjäägid. Laske 24 tundi 
kuivada. 
Kandke peale (vähemalt) 2 kihti toodet DEKS OLJE® D.2, nii et pind jääks sarnane kulumata, hea viimistlusega 
aladega. 
Uus täiskiht: 
Märglihvige kogu pind lihvpaberiga 320, määrdeainena kasutage toodet DEKS OLJE® D.1*. 
Pühkige üle puhta ja kuiva ebemevaba lapiga, et eemaldada DEKS OLJE® D.1* ja lihvimisjäägid. Laske 24 tundi 
kuivada. 
Kandke peale 1 või 2 kihti DEKS OLJE® D.2. 

Piirangud DEKS OLJE® D.2 võib kanda üksnes pindadele, mida on varem töödeldud tootega DEKS OLJE® D.1 või DEKS 
OLJE® D.2*. 
Ärge kandke DEKS OLJE® D.2 peale märja ilmaga ega päeva lõpus, kui on oodata kastet või udu. 
Muidu võib äsja pealekantud kiht muutuda tuhmiks, kuid päikesekiirgus tavaliselt parandab selle toonimuutuse. 
DEKS OLJE® D.2 on väga libe, eriti märjana ning seetõttu ei soovita me seda kasutada terrassidel jm kohtades, 
kus kõnnitakse. 

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.2 saab eemaldada tootega DILUNETT®*. 
Hoidke ja hooldage töövahendeid tootja juhiste järgi. 
Märkus. DEKS OLJE® D.2-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.2 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 


