
MORRELLS WORKTOP-OIL 

 

Holzöl Worktop-Oil on tehtud naturaalsetest õlidest ning vaikudest ja mõeldud köögi töötasapinna, 

vannitoamööbli ja muu mööbli viimistlemiseks. Töödeldud pinnad on väga vastupidavad kriimustustele 

ja erinevatele plekkidele (näit. Vein, kohvi, karastusjoogid, naturaalsed mahlad jne). Viimistletud pind 

võib kokku puutuda toiduainetega, õli ei erita kahjulike aineid ja omab sertifikaati EN71-3 : 2013 ja 

vastab Euronormile 116 jagu 5/14’.  

Ettevalmistus: Õli on kohe kasutusvalmis, vajadusel võib lahjendada lahustiga (näit. White Spirit). 

Lahjendada võib (lisada kuni 15% lahustit mahust) juhul kui töödeldakse eksootilisi ja/või õli sisaldavaid 

puuliike. Enne kasutamist on vaja õli korralikult läbi segada. Õlitatav pind peab olema puhas, 

tolmuvaba ja ei tohi olla määrdunud, õline, silikooniga või muude ainetega koos. 

Peale kandmine: Õli võib peale kanda pintsliga, spetsiaalse õli-rulliga, švammiga, puuvillase riidega. 

Puidule kanda ühtlane kiht õli ja oodata ca 3-5 minutit ning peale seda üleliigne õli pinnalt ära pühkida. 

Värskelt õlitatud pind peab jääma ühtlaselt „märg“. Peale esimese kihi kuivamist (6 - 8h) tõusevad 

tavaliselt puidu kiud ülesse ja pind muutub „karedaks“, siis võib peenikese liivapaberiga 220/240 

kergelt töödeldava pinna üle lihvida ja siis uue õli kihi peale kanda. Soovitatav on kanda nö näo poolele 

3 kihti õli ja servad, lõikekohad ning tagumine pool õlitada 2 korda. Enne järgmise kihi pealekandmist 

peab eelmine kiht olema kindlasti kuivanud. Enne suure pinna töötlemist tee prooviõlitus väiksema 

tüki/ koha peal, et veenduda toote ja tooni sobivuses. Ideaalne temperatuur õli pealekandmiseks on 

18 – 22C hästi ventileeritud ja õhutatud, tolmuvabas ruumis. 

Kuivamine: kuivamise aeg on 12h, korduvõlituste vahe võiks olla vähemalt 6-8h, enne viimistletud 

toote pakkimist peaks õlitatud toode kuivama vähemalt 24h. Lõplik kuivamine/kõvenemine 24h. Need 

ajad on antud kui keskmised, aega võib mõjutada puu liik, õlitatava pinna karedus, õhu temperatuur, 

õlikihi paksus jne. 

Töövahendite puhastamine: töövahendite puhastamiseks kasutada lahustit (näit. White Spirit). 

Õli kulu: 1L õliga saab töödelda umber 12-24m2 pinda. Kulu sõltub puu liigist, pinna eelnevast 

töötlusest, pealekandmise meetodist jne.  

Õlitatud pinna hooldus: Kui on näha töödeldud pinnal väsimuse märke, pind on kraabitud, kulunud või 

muul moel kahjustatud siis on vaja see pind ühtlaselt üle lihvida kasutades liivapaberit jämedusega 

240/320, tolm pühkida, pind puhastada ja üks õhuke kiht õli peale kanda. Juhul kui mõni koht on 

rohkem kahjustunud siis enne ühtlase kihiga katmist võib seda kahjustada saanud kohta eraldi õlitada. 

 Õhutus: Kõik õlised töövahendid on vaja peale kasutamist pesta või viia jäätmejaama (teha märjaks ja 

panna mittepõlevasse anumasse), sealhulgas peab meeles pidama, et õlised kaltsud, töövahendid, 

saepuru jne on isesüttivad. Õli hoida +5 ja kõrgemal temperatuuril ja lastele raskesti kättesaadavas 

kohas. Juhul kui õli satub silma, siis pesta rohke veega ja pöörduda arsti poole. Juhul kui õli neelatakse 

alla (juuakse) mitte esile kutsuda okse refleksi ja pöörduda koheselt arsti poole helistades hädaabi 

numbril 112. 

 

Rohkem infot vaadake: www.estinwood.ee lehelt või tehniliste küsimuste korral helistage numbrile: 

5201202 või saatke oma küsimused e-maili teel: info@estinwood.ee 
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