
 
 EĻĻA KOKA IZSTRĀDĀJUMIEM 
ELIT TRÄOLJA 
 
Tehniskie dati: 
 
Krāsa bezkrāsaina, tonējama 
Iepakojums  0,9; 2,7 un 9L  
Materiāla patēriņš    5 - 10 m²/L, atkarībā no virsmas uzsūkt spējas 
Saistviela  īpaši apstrādāta linsēklu eļļa 
Šķīdinātājs  ūdens 
Blīvums  0,9 
Viskozitāte  mazāk par 10 cP 
Sausais atlikums 24 % apjoma 
Žūšanas laiks  apmēram 1 diennakts 
Uzglabāšanas noteikumi Nav jūtīga pret sasalšanu, uzglabāt cieši noslēgtos traukos. 
Ugunsdrošība  Nav ugunsnedrošs 
Uzklāšanas veids ar otu, drānu, ar mērcēšanas metodi  
 
Materiāla tips 
Elit Träolja –  apkārtējai videi draudzīga eļļa koka izstrādājumu apdarei ārdarbos uz īpaši 
apstrādātas lineļļas bāzes ar ūdeni atgrūdošu vielu piedevām.  
 
Pielietošanas sfēra 
Elit Träolja pielieto ikgadējai koka apdarei ārdarbos, ka arī impregnētas koksnes apdarei, 
piemēram, dārza mēbeles, margas, durvis, koka laipas, terases klāji utt. Ozola un tīkkoka 
apdarei mēs iesakām izmantot speciālo laku cietkoksnei Ädelträfernissa, atšķaidītu 60%. Elit 
Träolja nedrīkst lietot uz priekšmetiem, kas var nonākt tiešā saskarē ar pārtikas produktiem. 
 
Specifiskās īpašības 
Elit Träolja dziļi iesūcas apstrādājamā koksnē un piedod tai skaistu, svaigu izskatu, izceļ 
koka dabisko rakstu. Elit Träolja neveido plēvīti uz virsmas, kas var palikt pelēka ar laiku un 
atlobīties. Elit Träolja pasargā koku no izžūšanas un plaisāšanas. Produkts veido ūdeni 
atgrūdošu pārklājumu un viegli kopjamu virsmu. Var tonēt dažādos toņos Beckers tonēšanas 
sistēmā.  
 
Pielietošana 
Virsmas sagatavošana. 
Attīriet virsmu no netīrumiem un pelēkās vecās koksnes ar birsti vai smilšpapīru. Koku, kas 
pakļauts aļģu un pelējuma iedarbībai vai kļuvis tumšs un nolietojies, nepieciešams apstrādāt 
sākotnēji ar Elit Terasstvätt. Noskalojiet virsmu rūpīgi ar ūdeni un ļaujiet virsmai izžūt. 
Rūpīgi noņemiet visas vecās lakas un krāsas paliekas no virsmas pirms eļļošanas.   
 
Eļļošana 
Uzklājiet Elit Träolja bagātīgi ar biezu otu, neplūksnainu drānu vai izsmidzināmo trauku 
(tādu, ko lieto augu laistīšanai) līdz koka virsma vairs neuzsūc eļļu. Liekā eļļa, kas veido jau 
kārtiņu uz virsmas, jānoņem ar neplūksnainu drānu no virsmas pēc aptuveni 30 minūtēm. 
Ļoti sausas, stipri porainas un uzsūcošas koka virsmas apstrādā atkārti pēc 24 stundām.  
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Atcerieties, ka cieta, jauni ēvelēta koksne uzsūks eļļu mazos daudzumos. Šāda tipa koksni 
parasti apstrādā vienu reizi un vēlāk atkārto tā apstrādi pēc 6 mēnešiem. Virsmas, kas 
pakļautas sevišķi spēcīgai atmosfēras iedarbībai, jāpārklāj ar sastāvu katru gadu.  
 
Apstrāde ar tonētu eļļu.  
Ja jūs lietojat tonētu Elit Träolja, mēs iesakām uzklāt bezkrāsainu Elit Träolja otrajā kārtā, lai 
samazinātu risku pret pigmenta smērēšanos. Virsmas, kas apstrādātas ar Elit Träolja, un bija 
pakļautas atmosfēras ietekmei un vējam vismaz pāris sezonas, var tikt pārkrāsotas ar kādu no 
fasāde krāsu vai lazūru. Taču sākotnēji pārbaudiet krāsu nelielā laukumā, cik labi tā ir 
piesaistījusies virsmai pēc pāris dienām .      
 
Instrumentu tīrīšana. 
Noņemiet pēc iespējas lielāku daudzumu eļļas no instrumentiem, pirms mazgāt tos ūdenī. 
Šķidros eļļas pārpalikumus nedrīkst izliet kanalizācijā, nododiet tos pārstrādei. Tukšo taru 
nododiet otrreizējai pārstrādei.  
 
Uzmanību! 
Satur lineļļu. Iespējama pašaizdegšanās! Izmantotās lupatas un citus slaukāmos materiālus 
iemērciet ūdenī vai uzreiz pēc izlietošanas sadedziniet. 


