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                                             YAGOLIE EXCELLENT                            
 

ТЕХНІЧНА КАРТА 

Стійка олія з воском, яка призначена для захисту деревини в приміщеннях. 

Характеристики: 
Унікальне безбарвне сатинове покриття, що поєднує в собі рослинні олій та віск природного 
походження. Завдяки цьому вдається отримати однорідний колір поверхні. 
Створює міцне покриття, стійке до води, стирання, плям і проникнення бруду. Крім того, 
покриття не розшаровується, не тріскається і не лущиться, навіть при інтенсивному 
використанні. Продукт захищає деревину, дозволяючи їй вільно дихати. Поверхня приємна 
на дотик і проста в догляді. 
Продукт легкий застосуванні (можливе повне затвердіння без необхідного полірування) та 
оновлення (можливо місцево). 
Продукт також призначений для фарбування дерева в кольоровій системі, серед іншого - 
барвник Perkolin Furniture. Поєднується з алкідними оліями Koopmans. 
Особливості: 
• Стійка до багатьох миючих засобів 
• Легко полірується завдяки вмісту воску 

• Легка у застосуванні 
• Зручна у догляді 
• Безпечна для людей, тварин і рослин (після затвердіння) 

• Не містить біоцидів та консервантів 
• Не містить формальдегіду 
• Оксамитова поверхня з водовідштовхувальними властивостями 

• Підкреслює природну красу деревини 

Застосування: 

• Паркетна підлога 
• Меблі (комоди, столи, шафи) 
• Стільниці 
• Вироби з дерева (всередині будівель) 

 

Кольорова гамма: безбарвний. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ  

Методи нанесення: нанесення вальцями, 

розпиленням, пензлем. 

Підготовка продукту / поверхні. 

Використання:  

Дерев'яні поверхні, які слід покрити виробом, 
повинні бути сухими, належним чином 
відшліфованими та без пилу. Максимальна 
вологість деревини не повинна перевищувати 
15%. Перед використанням, продукт потрібно 
добре перемішати. Оптимальні умови 
застосування - це температура повітря між 15-
25°С, вологість повітря між 40-60%. Мінімальна 
температура використання 10°С. Рекомендується 
відкрити пори дерева щіткою, перед нанесенням 
першого шару. Це дозволить глибше проникнути 
олії в деревину та підкреслить її унікальну 
структуру. 
Варіанти застосування Yagolie Excellent: 
1 На необроблену поверхню нанесіть два шари 
продукту з інтервалом 6-8 годин. Приблизно 
через 5-10 хвилин після нанесення олії слід 
втерти чистою і сухою бавовняною тканиною або 
падом (механічно), роблячи кругові рухи. Між 
шарами деревину слід злегка відшліфувати 
шліфувальним паперм P180 - P200 і видалити 
пил. 
2 На попередньо забарвлену барвником 
поверхню, наприклад, Perkolin Furniture, нанесіть 
один тонкий шар олії та залиште на 5-10 хвилин. 
Після закінчення цього часу олію слід втирати 
вручну (бавовняною тканиною), залежно від 
можливостей механічно (машиною). 
В обох випадках можна залишити виріб без 
полірування до повного затвердіння на поверхні 
деревини. Процес затвердіння залежить від типу 
використовуваного матеріалу і займає близько 
24-48 годин. Повне затвердіння виробу займає від 
7 до 14 днів (залежно від породи деревини), 
протягом цього часу рекомендується обережно 
застосовувати. 
Догляд за поверхнею - промити водою, можливо 
з додаванням м’якого миючого засобу, що 
призначений для очищення поверхонь, 
оброблених олією для дерева (рекомендується 
використання продукту P.K. CLEANER NS 90). Не 
мийте підлоги з допомогою щітки. 
Ремонт поверхні - після очищення нанесіть один 

шар олії (можливе місцеве оновлення). 
Рекомендується раз на рік оглядати поверхню, 
покриту виробом і оновити їх у разі потреби. 
Якщо є сумніви, зверніться до технічного 
консультанта. 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 
Склад/Запах:  
Рослинні олії та віск природного походження 

Питома вага при 20 ºC:  
приблизно 0,89 кг/л  

Час висихання: приблизно через 6-8 годин, у 

добре провітрюваних приміщеннях. Час висихання / 
наступний шар залежить від виду та типу деревини 
та умов нанесення. 

Можливість нанесення наступного 

шару: приблизно через 6-8 годин 

Ступінь блиску: атласний матовий 

Сухий залишок: прибл. 50% відносно об'єму 

Розхід: 30 м² / 1 л, сильно залежить від виду та 

типу деревини та способу застосування  

ДАНІ ВИРОБНИЦТВА 

Рекомендації: 
Продукт готовий до використання. 
Не додавати сторонні інгредієнти. 
Не застосовувати нижче 10 °C і вище 25 °C та 
відносній вологості повітря вище 85%. 
Інструменти можна очищати за допомогою 
розріджувача Nelf Professioneel Verdunner 3210 або 
бензином. 
Запобіжні заходи:  
Захист шкіри - надягайте захисні рукавички. 
Захист обличчя - при необхідності використовуйте 
захисні окуляри. 
Увага ! Не залишайте тканину чи  папір, 
забруднені цим продуктом без нагляду, 
оскільки при висиханні існує небезпека 
самозаймання.  Відпрацьоване ганчір'я, папір і 
т.п. помістіть у ємність з водою. 

Термін придатності:  
Зберігати продукт в оригінальній закритій упаковці, в 
сухому та прохолодному приміщенні при температурі 
вище 5 °С. 
Термін придатності зазначено на упаковці (місяць / 
рік). 

Упаковка: 1 л
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