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ТЕХНІЧНА КАРТА 

YAGOLIE PARKIET - натуральна, стійка олія для дерев'яної підлоги, на основі 
лляної та тунгової олії з високим сухим залишком понад 70%.  

Характеристики: 
Продукт добре просочує деревну поверхню, захищаючи її від плям і бруду, запобігає 
пересиханню і підкреслює природну красу дерева. Підлога та паркет з листяних порід 
оздоблені маслом, легко миються та легко поновлюються, навіть при інтенсивному 
використанні. Продукт ідеально поєднується акриловими та алкідними лаками лінійки NELF / 
Koopmans. 

Особливості: 
• Живить і постійно захищає 
• Проста в застосуванні 
• Зручний догляд за поверхнею 
• Оксамитовий вигляд поверхні з гідрофобними властивостями 
• Екологічно чиста 
• Підкреслює природну красу дерева  

Застосування: 

• Старі та нові підлоги з твердих порід дерева 
• Для європейських та екзотичних порід деревини 

 

Кольорова гамма: 

- безбарвний  

- 6 прозорих кольорів 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ  

Методи нанесення: шпатель / валик з 

мікроволокна / пензлик / бавовняна тканина 

Підготовка продукту / поверхні. 
Використання:  

Дерев'яні поверхні, які слід покрити виробом, 
повинні бути сухими та чистими. Максимальна 
вологість деревини не повинна перевищувати 
15%. Перед використанням, продукт добре 
перемішайте і перевірте колір. 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 підкреслюють її унікальну 
структуру.  
Продукт YAGOLIE PARQUET наноситься тонким 
рівномірним шаром за допомогою паркетного 
шпателя, валика з мікроволокна, пензлика або 
бавовняної тканини. Приблизно через 15 хвилин 
після нанесення олію слід втерти чистою і сухою 
тканиною, круговими рухами або спеціальними 
падами - механічно. 
Час сушки приблизно на 24 години. Якщо після 
нанесення першого шару олії поверхня шорстка 
на дотик, її слід легенько перешліфувати 
шліфувальним папером P-180-220. Другий шар 
олії наноситься так само, як і перший з 
послідуючим втиранням. 
Через 24 години рекомендується нанести на 
поверхню, захисний віск YAGWAX з асортименту 
Koopmans. Віск належить покласти по поверхню 
пензлем або м’якою тканиною і через максимум 
10-15 хвилин розполірувати падом або 
бавовняною тканиною. Підлога, покрита таким 
чином, може використовуватися приблизно через 
24 години. Повне затвердіння виробів YAGOLIE 
PARQUET і YAGWAX триває від 7 до 14 днів 
(залежно від породи деревини), протягом цього 
часу рекомендується з обережністю 
експлуатувати паркет чи підлогу. 
Догляд за поверхнями, покритими YAGOLIE 
PARQUET та захисним воском YAGWAX  - 
промийте водою з додаванням м'якого миючого 
засобу призначеного для очищення поверхонь, 
захищених оліями для дерева (рекомендується 
використання P.K. CLEANER NS 90). Не мийте 
підлоги з допомогою щітки. Дерев’яні підлоги, які 
потребують оновлення і раніше не були захищені 
воском можна поновити після очищення, 
застосувавши один шар олії. Для поверхонь, 

додатково захищених воском спочатку його потрібно 
відшліфувати, очистити, а потім нанести шар олії і 
один шар захисного воску. 
Рекомендується раз на рік оглядати поверхню, 
покриту виробом і оновити їх у разі потреби. 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 
Склад/Запах: композиція з лляної і тунгової олії 

Питома вага при 20 ºC:  
приблизно 1,02 кг/л  

Температура затвердіння: робочий розчин 

твердне при температурі приблизно - 4 °C 

Час висихання: при 20°С і вологості RH 65% 

пилосухість, приблизно через 8 годин, сухий на дотик 
через 20 годин. Час висихання / нанесення 
наступного покриття залежить від виду та типу 
деревини. Також від умов  фарбування. 

Можливість нанесення наступного 

шару: приблизно через 24 годин 

Ступінь блиску: шовковисто матовий 

Розхід: 20-25 м² / 1 л, сильно залежить від виду 

та типу деревини та способу застосування  

ДАНІ ВИРОБНИЦТВА 

Рекомендації:  
Розведення не рекомендується. Не додавати сторонні 
інгредієнти. Не застосовувати нижче 10 °C і вище 25 
°C та відносній вологості повітря вище 85%. Не 
фарбуйте у вологих умовах (дощ, туман, сніг), також 
у спекотну погоду та сильний вітер. Від умов 
фарбування залежить час висихання продуктового 
шару та властивості отриманого покриття. 
Інструменти очищуються водою.  

 

Запобіжні заходи:  
Захист шкіри - надягайте захисні рукавички. 
Захист обличчя - при необхідності використовуйте 
захисні окуляри та захисну маску чи респіратор. 
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 приміщенні при температурі вище 5 °С. 
Термін придатності зазначено на упаковці (місяць / 
рік). 
 

Упаковка: 1 л / 2,5 л / 5 л.
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