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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA E

MEDIENOS SENDINIMAS – PATINA OKSIDACIJOS BŪDU, SKIRTA
MEDIENAI, NETURINČIAI TANINO,
EGLEI (EPICEA) ir KITIEMS SPYGLIUOČIAMS, UOSIUI…
REAGENTAI

0853 – 0852
LAUKO DARBAMS – INTERJERUI

Skirta : mediniams namams, grindims, baldams, medinei apdailai, daiktams, durų ir langų
rėmams...

OKSIDACIJA SUTEIKIA NAUJAI MEDIENAI NATŪRALIAI LAIKO PASENDINTOS
MEDIENOS IŠVAIZDĄ. Būtina medieną apdoroti keletą kartų. Gautas rezultatas yra stebinantis, o
savikaina yra gerokai žemesnė nei senos medienos. Išgaunamas rezultatas yra labai homogeniškas
ir ilgalaikis, nes sukuriame tikrą oksidacijos procesą.
Šie reagentai sukelia oksidaciją. Jie naudojami ant naujos ir senos medienos, nelakuotų, nelazūruotų
ir nevaškuotų medienos paviršių. Būtinai išbandykite reagentus, kad įvaldytume jų naudojimą
ir, kad galėtumėte išgauti siekiamą rezultatą. Didelė patinos ir atspalvių įvairovė priklauso nuo
gamintojo fantazijos.
PARUOŠIMAS
Mediena gali būti arba šviežiai pjauta, arba šlifuota, arba šukuota, arba apdorota smėliu... Mediena
turi būti sausa, ji dengiama sendinimo reagentais 15° kambario temperatūroje ar aukštesnėje.
NAUDOJIMAS
Šie produktai gali būti dengiami rankiniu būdu, žemės ūkiui skirtu purškikliu, šepečiu tepant
gausiais ir tolygiais potėpiais. Galima potėpius palyginti kempine arba nyloniniu šepečiu. Reagentai
gali būti dengiami pramoniniu būdu robotu arba su siurbliu, mediena džiovinama tunelyje
25<30°temperatūroje ir aukštesnėje. Visi šie reagentai gali būti skiedžiami vandeniu, kas suteikia
galimybę išgauti daugybę suasmenintų spalvinių niuansų.
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“TIK TRUMPAI PADŽIOVINUS MEDIENĄ, TARP SKIRTINGŲ REAGENTŲ SLUOKSNIŲ
PADENGIMŲ, GALIMA IŠGAUTI DAR DAUGIAU KITOKIŲ ATSPALVIŲ.”
PILKAS ATSPALVIS
Padengiamas Pilkinimo reagentas 0853 vienu tolygiu ir gausiu sluoksniu.
Natūralus džiovinimas : nuo 1 iki 3 val kambario temperatūroje.
Padengiamas Pilkinimo reagentas 0852 vienu tolygiu ir gausiu sluoksniu.
Natūralus džiovinimas : nuo 1 iki 3 val kambario temperatūroje.
Tada padengiamas trečias pilkinimo reagento 0852 sluoksnis, suteiksiantis galutinį išbaigimąpatiną.
Natūralus džiovinimas : nuo 1 iki 3 val kambario temperatūroje.
Medienos džiovinimas panaudojus skirtingus reagentus gali būti atliekamas horizontalioje
arba vertikalioje padėtyje.
- Džiovinant horizontalioje padėtyje kambario temperatūroje medienos piešinys bus
labiau išryškintas
- Vertikalioje padėtyje – medienos piešinys bus tolygesnis

Baigiamasis sluoksnis vidaus darbams:
Medinei apdailai, dailylentėms, sijoms, baldams, virtuvėms, parketui…
Tokiu būdu pasendinta mediena gali būti padengiama šiais baigiamaisiais sluoksnais:
Jūs galite panaudoti balinančią pastą 0698, suteiksiančią “ilgai lietaus plautos medienos” vaizdą
(galima įdėti ir pigmentų – žr. Naudojimo instrukciją). Po to galima padengti vidaus darbams skirta
matine, vandens pagrindu pagaminta, medieną saugančia alyva - vašku 0273 (žr. Naudojimo
instrukciją ), vaško pasta 0001 arba bespalviu skystu vašku 0020.
Galime naudoti matinę, bespalvę, vandens pagrindu pagamintą parketo alyvą 0218, kuri nekeičia
išgauto pilko atspalvio arba bespalvį parketo vašką 0052, arba poliuretaninį parketo laką.
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Baigiamasis sluoksnis lauko darbams:
SENŲJŲ CHALETS PATINA
Mes šią patiną vadiname “senųjų chalets patina”, nes su šiais reagentais mums pavyksta išgauti
medienos, daugelį metų buvusios saulės, sniego ir lietaus poveikyje vaizdą…
Baigiamajam sluoksniui galite naudoti laukui skirtą Matinį, ANTI UV, vandens pagrindu
pagamintą, medieną saugančią alyvą – vašką 0271 (žr. Naudojimo instrukciją).
ILGAI LIETAUS PLAUTA MEDIENA (Patinos galimybė)
1) Purškimo būdu padengiamas Sendinantis reagentas Nr.1 0853, DŽIOVINIMAS
2) Padengiamas gryno Sendinančio reagento Nr.2 0852 sluoksnis. DŽIOVINIMAS
3) Galite išryškinti šakas, sukurti “senėjimo” dėmes su grynu Medieną Sendinančiu reagentu
0853, paskui visa medieną padengiame reagentu 0852.
Galima medieną paįvairinti “pataškant” Atspalvį Suvienodinančio reagento 0844 ir
Sendinančio reagento 0843. DŽIOVINIMAS
Purkštuvu “užnešame” Balinančią pastą 0698 - 100 g/ 1 l vandens (arba kitokia proporcija
priklausomai nuo to, kokio rezultato siekiame).
Džiovinimas ir Balinančios pastos išdžiūvusio sluoksnio nutrinimas ir pašalinimas PAD’o arba
šepečio pagalba (žr. Naudojimo instrukciją).
Taip paruoštą medieną dengiame matine, ANTI UV, medieną saugaunčia alyva – vašku 0271,
dviem sluoksniais - ”šlapias ant šlapio” (žr. Naudojimo instrukciją).

SIEKIANT IŠGAUTI KITOKIŲ ATSPALVIŲ PATINAS

ŠVIESAUS KONJAKO
1) Dengiamas Sendinantis reagentas Nr.1 0853. Džiovinimas
2) Dengiamas Sendinantis reagentas Nr.2 0852. Džiovinimas
3) Dengiamas Sendinantis reagentas 0843. Džiovinimas
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“ po to išryškinti dėmes, kaip aprašyta auksčiau ir padengti baigiamuosius sluoksnius”

MEDAUS
1+2+3 tie patys veiksmai kaip anksčiau, paskui dengiamas dar atspalvį suvienodijančio reagento
0844 sluoksnis, džiovinimas.
“po to išryškinti dėmes, kaip aprašyta auksčiau ir padengti baigiamuosius sluoksnius”
Niekada nesumaišyti produktų tarpusavyje, kas galėtų sukelti nenaudingą priemonių
sukrešėjimą.

SAUGOS REIKALAVIMAI
- atidžiai perskaityti informaciją apie saugumo priemones,
- dirbti gerai vėdinamoje patalpoje,
- dirbti su guminėmis pirštinėmis ant rankų,
- nepraryti,
- nelaikyti vaikams pasiekiamose vietose.

Ši informacija yra pateikta gera valia, be jokių įsipareigojimų.
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