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Termékleírás: A KREIDEZEIT gyantaolaj balzsam-terpentinolajban oldott glicerines kolofóniumból áll. A kolofónium  
természetes festékek előállítására elterjedten használt gyanta, erdeifenyőből -annak kivágása nélkül- vonják 
ki, így a megújuló nyersanyagok közé tartozik. Egy nagy erdeifenyő évente 4 kg gyantát termel, akár tíz éven 
keresztül folyamatosan. A fából kivont gyantát desztillációval választják szét illékony terpentinolajra és 
kolofóniumra. A kolofónium tulajdonságainak javítása érdekében (vízállósság, szilárdság) glicerinnel 
összefőzik. Mázoláskor a balzsam-terpentinolaj elpárolog, a kolofónium glicerines észtere visszamarad. 
 

    Összetétel: Kolofónium-glicerinészter, kétszer rektifikált balzsam-terpentinolaj. 
 

    Tulajdonságok: • A gyantaolaj csökkenti a nedvszívó- és diffúzióképességet (a kezelt fa anyagától és a felhasználás 
módjától függően),  

• Az olajfestékeket keményíti.  

• A gyantaolajjal kezelt fák jobban ellenállnak a hőmérsékletingadozásnak és a nedvesség okozta 
problémáknak. 

 

    Felhasználási 
területek: 

Alapozóként olyan fafelületekre, amelyek nedvszívóképességét célszerű csökkenteni, pl. bütüfák, 
gerendafejek, hornyok, 
Adalékként (5-20%) lazúrokhoz a fák diffúziótömörebbé való mázolására, pl. ablakok belső oldala és a falba 
beépített részek (bütü), 
Keményítőként olajfestékhez. 
 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmazása: Erősen nedvszívó fákra alapozóként a hígítatlan gyantaolajat egyenletesen mázolja fel egy alkalmas ecsettel. 
A kültéri falazúrhoz 5-20% gyantaolajat keverünk (az elérni kívánt diffúziótömörségtől függően), majd egy 
megfelelő ecsettel vékonyan és egyenletesen kenje fel. Az esetleges felesleget ronggyal törölje le. 
 

    
Várakozási idő: Kb. 8 óra 20º C-on, 65% relatív páratartalom mellett. 

 

Maradványok 
eltávolítása: 

Használat után balzsam-terpentinolajjal (Art. Nr. 447) azonnal tisztítandó. 

Anyagszükséglet: A felület nedvszívó-képessége függvényében 1 liter / kb. 5 m
2
 -re elegendő. 

 

Egyéb: A természetes olaj-tartalom miatt idővel a kevés fénynek kitett felületeken sötétedés figyelhető meg.  
El nem távolított vasforgácsok a gyantaolajjal való érintkezés során elszíneződéseket eredményezhetnek.  
A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik. 
 

    Kiszerelés: Art. Nr. 341   1,0 l  
    Tárolás: Hűvös, fagymentes, száraz helyen, zárt állapotban tárolva minőségét min. 3 évig megőrzi. A megmaradt 

mennyiséget töltse át egy kisebb edénybe. 
 

    Hulladékkezelés: A termék maradványait ne engedje bele a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen: később 
felhasználható. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. Vegye figyelembe a lakk- és 
festékhulladékok kezeléséről szóló érvényben levő törvényeket. 
 

    Jelölése: Xn: enyhén mérgező 
F: tűzveszélyes 
VOC (illékony szerves vegyületek)-tartalom: max. 600g/l. (Előírt VOC-tartalom: max. 750g/l) 
 

    Biztonsági 
előírások: 

Gyúlékony! Egészségre ártalmas belélegezve, lenyelve, bőrrel érintkezve! Izgatja a bőrt és a szemet. Lenyelve 
tüdőkárosodást okozhat. Munka közben védőkesztyű és védőruházat viselése ajánlott. Lenyelés esetén ne 
erőltessen hányást, minden esetben keressen orvosi segítséget és mutassa meg ezt a tájékoztatót.  
A termék használat közben gyúlékony gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben 
szellőztessen! Gyermekektől elzártan tárolandó! 
Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat.  
 

     
Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási 
módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati 
utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel 
(próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy 
termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. 
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