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2632-TM 2010.11. 

Műszaki adatlap 
Cikkszám: 2632-36 

Aidol Gartenholz-Öle 
Magas minőségű alapanyagokból készült lenolaj alapú termék, fából készült tera-
szok és kertibútorok innovatív tartós védelmére.  
 

Felhasználási terület 

Az Aidol Gartenholz-Öle kertibútor 
olaj kíválóan alkalmas a kertben 
lévő faanyag tartós védelmére. A 
termék különösen alkalmas faborí-
tások kezelésére teak, bankirai, 
vörösfenyő, duglaszfenyő faanyag-
okból. 
Természetesen más faanyagból 
készült kertibútorok és homlokzati 
faanyagok védelmére is használha-
tó. 

Tulajdonságok: 

Speciális adalékanyagok felhasz-
nálásával a fa felületén víztaszító, 
diffúzióképes felületet képez, ennek 
következtében a nedvesség beszi-
várgása minimális lesz. Így a fa 
duzzadása és zsugorodása is le-
csökken. Az Aidol Gartenholz Öle 
kertibútor faolaj kiadós és védi a 
felületet a mélyen felszívódó szeny-
nyeződéstől. 
Az Aidol Gartenholz-Öle olajok nem 
repednek és nem válnak le. 
 
Az Aidol Gartenholz-Öle olajok 
vizes alapúak és így nem szago-
sak. 
Az Aidol Gartenholz-Öle olajok 
védettek a mikrobiológiai  károso-
dás ellen(penész, alga, stb.). 
Az Aidol Gartenholz- Öle olajok 
gyorsan száradnak. 
Az Aidol Gartenholz-Öle olajok 3x 
tartósabbak, mint a szokványos 
olajok ( a faanyagtól, a terheléstől 
és a felhordott mennyiségtől függő-
en). 

Feldolgozás 

Kenhető. 
A fa legyen tiszta és zsírtól, gyantá-
tól mentes. Laza és málló régi fes-
téket maradéktalanul el kell távolí-
tani a hordozóképes farétegig. A 
tönkrement olajozott felületet le kell 
tisztítani, a sértetlen olajozott felü-
letet jól meg kell csiszolni. A tűleve-
lű fát továbbá minden gombáso-
dásra hajlamos fát kültérben egy 
favédőszerrel kell alapozni ( pl 
Aidol Grund/Bläuesperre).  

Az Aidol Gartenholz- Öle olajokat 
vékonyan egy akrilecsettel vagy 
vizes alapú termékekre ajánlott 
széles ecsettel szálirányban hígítás 
nélkül fel kell hordani két munkafo-
lyamatban.  
Homlokzati fafelületeket, a nedve-
sedés  elleni védelem miatt, telítve 
2 x rétegben Aidol Gartenholz- Öle 
olajjal kell bevonni. 
Az Aidol-Gartenholz-Öle olajokat jól 
fel kell keverni a felhordás során és 
a munkaszünetek után. A próbafel-
hordással a színtónus és az össze-
férhetőség ellenőrizhető. 
A színtónus a mindenkori faanyag 
típusra van meghatározva, de prob-
léma nélkül más faanyagokra is 
felhordható. Ilyen esettben a színe 
különbözhet a színkártyán lévőtől. 
 

Tudnivalók 

A nedvesedési fészkeket és az 
ezzel egyidejűleg megjelenő faron-
tó gombák ellen ajánljuk, hogy a 
teraszpadozatát rendszeresen egy 
járdaseprűvel le kell seperni  
Amennyiben lehetséges, a terasz 
kivitelezése úgy történjen, hogy a  
lejtése 1-2 %-os legyen 
A teraszpadló deszkáinak rögzíté-
sét rozsdamentes szeggel vagy 
csavarral kell megoldani 
A gyantás fákat pl. vörösfenyőt 
Verdünnung V 101 oldószerrel kell 
lemosni 
A járulékos anyagokban gazdag 
fáknál, a száradás lassulásának 
elkerülésére, a faanyagot az első 
kezelés előtt egy pár hétre ki kell 
tenni a szabadba vagy a kereske-
delemben használatos fatisztító 
szerrel előkezelni kell. 
A járulékos anyagban gazdag fa-
anyagoknál mint pl. fenyő, rubinie, 

kapur, bangkirai, merbau, iroko, 
belinga, eukaliptusz, duglasz, vö-
rösfenyő stb. az csapadék követ-
keztében vízoldható anyag kimo-
sódhat; ez elszíneződést okozhat a 
határos építési felületeken pl. vilá-
gosabb falazatnál vagy vakolatnál. 
 
Aidol Universal-Öl olajt csak rendel-
tetésszerűen és az alkalmazási 
utasításnak megfelelően lehet 
használni. Nem kerülhet gyerme-
kek kezébe. Bőrre és szembe kerü-
lését meg kell akadályozni. Hasz-
nálat közben enni, inni, és dohá-
nyozni nem szabad. Élelmiszertől, 
italtól és takarmánytól távol tartan-
dó. Csak jól szellőztetett helyen 
lehet felhordani. 
Az Aidol Gartenholz-Öle kerti faola-
jokat egymással lehet, de más ola-
jokkal ( pl. Aidol Pflege-Öl) nem 
szabad összekeverni. 
 
Aidol Universal- Öl (szintelen) 
A pigmentált olajokkal ellentétben, 
ennél rövidebb felújítási idővel kell 
számolni. 
Tűlevelű faanyagoknál 3 munkafá-
zist javasolunk Aidol Universal-Öl 
olajjal. 

Munkaeszközök/tisztításuk. 

A munkaeszközöket a használatuk 
után azonnal vízzel és mosogató-
szerrel tisztítani kell 
A tisztítási maradékot az előírások-
nak megfelelően kell ártalmatlaní-
tani 

Anyagszükséglet/felhordott 
mennyiség 

kemény fákra 
1.réteg: 60-80ml/m² 
2. réteg: 40-60ml/m² 
tűlevelű fákra 

Termékjellemzők 
Sűrűség: kb. 1,03 g/cm

3
, 20

0
C-on 

Konzerváló szer 0,3 %  3-jód-2-propinilbutilkarbamát 
Kiszerelés: 0,75 l, 2,5 l, 5 l-es fehérbádog gön-

gyöleg 
Szín:. 2632 Aidol Bangirai-Öl 

2633 Aidol Douglasien-Öl 
2634 Aidol Lärchen-Öl 
2635 Aidol Teak-Öl 
2636 Aidol Universal-Öl (színtelen) 
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1. réteg: 80-100ml/m² 
2.réteg: 60-80ml/m² 
a megadott értékeket kérjük, ne 
lépjék túl. Maximálisan két munka-
fázis legyen. 

Száradás 

Porszáraz: kb. 2 óra múlva 
Átdolgozható: kb. 4 óra után. 
Terhelhető: 
  kb. 24 óra után 
(kemény nemes fából készült kerti 
bútor és terasz használatának 
megkezdése előtt, a bevonatot 
alaposan ki kell szárítani) 
A fenti adatok tapasztalati értékek, 
20 

0
C-on és 65 % rel. légnedves-

ségnél. 
Alacsonyabb hőmérséklet, maga-
sabb légnedvesség a száradást 
megnövelheti. 
 

Tárolás 

Zárt eredeti göngyölegben, száraz, 
hűvös, fagymentes helyen mini-
mum 24 hónap. 
 

VOC tartalom 

AZ EU-határérték a termékre 
(Kat/e): 140 g/l (2010) 
Ez a termék tartalmaz:  
80 g/l VOC-t. 
 

Biztonsági adatok 

A feldolgozás és tárolás során a 
szükséges óvintézkedéseket be 
kell tartani. a termék 3-jód-2-
propinilbutil-karbamátot tartalmaz. 
Allergikus reakciót válthat ki. 
A biztonságtechnikai adatlapot 
szakkivételező kérheti. 
 
Termékkód: M-LW 01 
 

Hulladékkezelés 

A termékmaradékot a hatályos 
előírásoknak megfelelően kell ár-
talmatlanítani. 
A kiürített göngyöleget el lehet kül-
deni újrahasznosításra. 

Jelölése 

WGK:   2 
ADR   -/-  
 

Biztonság, környezetvédelem, 
hulladékkezelés és ártalmatlaní-
tás 

A szállítás, tárolás és felhasználás 
biztonságára, valamint a hulladék-
kezelésre és ártalmatlanításra, 

környezetvédelemre vonatkozóan 
további információkat az éppen 
érvényes biztonsági adatlapban 
talál. 

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazás-
technika legújabb vívmányai alapján állította össze. 
Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön 
kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen 
felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő vagy 
attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása 
szükséges. 
Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek. 
Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket vesztik a 
korábbi kiadások.  

 


