
Tehniline informatsioon 

 
CARVEX sise- ja välisõli (kood MO4100/XX) 

 

 

 
NB! Tehniline informatsioon põhineb meie teadmistel ja kogemustel .  

Carver s.r.l.    Maaletooja OÜ LINNUSILM          PÕRANDASTUUDIO  Pärnu mnt. 142. Tallinn,  
 tel/faks   6 115 621      linnusilm@parkett.ee       www.parkett.ee 

Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur 23°C ja suhteline õhuniiskus 65% 
 
Viskoossus 12” F4 +/- 2” F4 

Erimass 0,83 +/- 0,05 
Puutekuiv 2-4 tundi 
Katmine Carvex´iga või 
Policarver´iga pärast / aja jooksul 

12 / 36 tundi 

Katmine kahe-komponentse, lahusti 
baasil, PU-krundi ja lakiga pärast / 
aja jooksul 

36 / 72 tundi  

Katmine veepõhise krundi või lakiga 
pärast / aja jooksul 

48 / 96 tundi (teine kiht)  

Lõplik kuivamine 10-15 päeva 
Soovituslik kogus (ühele kihile) 15-20 m2/l 

Maksimaalne lahusti kogus  
(vastavalt Dir. 2004/42/CE) 

20% 

Tööriistade puhastamine DILUENTE LINOLUX 
Max LOÜ sisaldus % 
Max LOÜ sisaldus g/lt 
Max lubatud LOÜ sisaldus 

74% +/- 4% 
620g/l 
700g/l 

Standardpakend 2,5l metallist purk  

Kirjeldus 
Modifitseeritud õlide baasil immutusvahend puidule. Töödeldavat pinda võib katta POLICARVER, 
FONDO K207, FONDO 300, RAFFAELLO, PICASSO, AQUAHIT, HOUSE, EPSILON, OMEGA, 
META´ga. CARVEX´it on saadaval 16 erinevas värvitoonis ja samuti ka naturaalses toonis, mida 
saab toonida Carveri OILPAST kontsentreeritud toonpastadega. 
Kasutusjuhend 
Lihvi pind 100se karedusega liivapaberiga, eemaldades kogu vaha, õli ja jäägid. Seejärel puhasta 
korralikult lihvimisjäägid tolmuimejaga ning pärast seda kanda CARVEX pinnale ühe õhukese kihina 
poleerimisvildi või õliharja abil. Enne tööga alustamist, veenduge, et toode on korralikult puitu 
imendunud ja pind on kuiv ning õlijääkidest vaba. Lihvimata, kandke üks kiht õli või viimistlusvahendit, 
mille olete välja valinud, järgides kasutusjuhendit. Peale seda lihvida, püüdes teha võimalikult vähe 
pause, seejärel lisada viimane viimistluskiht.  
Märkused 
Toodet kasutada temperatuuril mitte alla +15°C. Enne kasutamist lasta tootel kohaneda 
toatemperatuuril. 
Enne terve pinna katmist on soovitatav teha väiksel pinnal proovitest, et näha kas toode imendub 
täielikult puitu. Kui ei imendu, siis lahjendada CARVEX DILUENTE LINOLUX tootega, kuni saavutate 
soovitud tulemuse. Järgmiste kihtide nakke parandamiseks on oluline, et immutusvahend korralikult 
imenduks põrandasse ja pind jääks kuivaks. 
Kanna toodet järgides ülal välja toodud soovituslikku kogust ühele kihile, vastasel korral võib liigne 
kogus põhjustada viimistlemisel nakkeprobleeme. Kindlasti kinni pidada ülal toodud kasutusjuhendist. 
Lisades OILPAST toodet, aeglustab see CARVEX´i kuivamist. Eelnevalt teha ka proovitest. 
Et värvitooni heledamaks muuta, soovitame seda lahjendada läbipaistva CARVEX´iga. 
Kasutatud riided ja lapid leotada vees, et vältida isesüttimise ohtu. 
CARVEX toodet võib segada Carveri teiste õli-baasiliste toodetega: POLICARVER, GREEN LINE, 
EXTEROL, OILPAST. 
Et saada valget tooni, on soovituslik teha esialgu proov ning samuti ka toonida viimistluskiht. 
Isesüttimise vältimiseks hoida kasutatud lappe ja õliseid esemeid vee all. 
 
 
 

Tühjad pakendid ära visata, eelnevalt hoolikalt tühjendada 
Toode säilib avamata jahedas kuivas kohas 12 kuud 
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