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A Műszaki- és Biztonsági Adatlap elolvasása és megértése után kezdje el a munkát.

Svéd Faolaj (Hídolaj)
                                                                                                                                                                       G  y  ártó:   Claessons Trätjära AB
                                                                                                                                                                                      417 07 Göteborg
                                                                                                                                                                                      Järnmalmsgatan 5

A védőszer jellege
Barna (v. színtelen) favédő olaj, mely mélyreható védelmet nyújt a fának, és csökkenti annak át-
nedvesedését. Csökkenti a kiszáradás okozta repedéseket. 

Alkalmazhatóság

Felhasználható beltéri, vagy kültéri faanyagoknál, faszerkezeteknél. A Svéd Faolaj védelmet nyújt 
mind a kezeletlen, mind pedig a nyomás alatt kezelt fának. A kezelendő felületnek tisztának és 
száraznak kell lennie. Amennyiben a fa az első réteget beszívja, úgy a teljes száradás előtt megis-
mételjük a kezelést. 
Különösen védendő faanyag esetén a kezelést egy hét múlva meg kell ismételni. 

Fizikai jellemzők

Kötőanyag:    lenolaj, alkidgyanta
Sűrűség:                  Körülbelül 0,860 kg/liter
Száradási idő:                       Pormentes helyen kb. 6 óra. Teljes száradás több nap.
Hígítás:                                 lakbenzin, terpentinolaj
Felhordhatási hőmérséklet:   min. +5 ºC

A felhordás módja Szórás, mázolás, hengerlés (esetleg mártás)

Felhordandó mennyiség
Szórás, mázolás, hengerelés: 1 liter kb. 9 m2 gyalult, csiszolt felületre

1 liter kb. 7 m2 fűrészelt fafelületre

Munkaeszközök tisztítása Lakkbenzinnel

Különleges jelölés

Veszélyt jelző piktogramok:

    Figyelmeztetés: Veszély

Tartalmaz: Balzsamterpentint 10-25 tömeg %-ban

Továbbkezelhetőség
Teljes száradás után a kereskedelmi forgalomban beszerezhető festékekkel, lazúrokkal és lakkok-
kal átfesthető. Az összeférhetőségről azonban próbafestéssel meg kell győződni.

Tárolás
Hűvös helyen, gondosan lezárt csomagolásban minőségét két évig megőrzi. A tárolóhely közelé-
ben dohányzás, nyílt láng használata, szikrát okozó tevékenység és hegesztés tilos. Fagytól óvni!

Felhasználási utasítások

Használat során ügyelni kell a megfelelő levegőcserére, gépi ventillációval vagy levegőelszívásos 
módszerrel. A tartályokat ameddig csak lehet, zárva kell tartani.
A használt eszközről a lehető legnagyobb mértékben el kell távolítani az olajat. A folyékony ma-
radványok és lemosó folyadék környezetszennyező hulladék. Csatornába öntése tilos!

FIGYELEM!
Öngyulladás veszélye áll fenn a szerrel átitatott rongyok, textilhulladékok esetében.

A szerrel védőkezelés 5oC alatti hőmérsékleten nem végezhető.
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Munkabiztonsági 
előírások

Munkavégzés során egyéni védőeszközök (zárt munkaruha, sapka, védőkesztyű, lábbeli, zárt vé-
dőszemüveg, porálarc) használatával meg kell akadályozni a készítmény bőrre, szembe, légutakba 
és szájba (tápcsatornába) kerülését. 
- Kerülendő a szer gőzeinek belégzése.
- Érzékeny bőrűek a védőszert fokozott elővigyázatossággal alkalmazzák.
- Rosszullét, panasz esetén a mérgezettet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. 

Az olajjal szennyezett ruházatát le kell cserélni, a bőrfelületet szappannal, állott vízzel le kell 
mosni, orvoshoz kell fordulni.

- Orvoshoz kell fordulni akkor is, ha munkavégzés közben, vagy közvetlen utána a dolgozót 
rosszullét fogja el.

- Ha a Svéd Faolaj szembe jutott, akkor azt bő langyos vízzel tartósan öblíteni kell, a szemhéj 
szélének széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatásával egyidejűleg. Ezután azonnal szak-
orvoshoz kell fordulni.

- Munkavégzés közben étkezni és dohányozni tilos. A munkavégzés befejeztével étkezés előtt 
az arcot és kezet szappannal meg kell mosni. Tanácsos a teljes fürdés.

- Ételtől, italtól, állati tápláléktól elkülönítetten kell tárolni.
- A felhasználás során ügyelni kell arra, hogy élelmiszer sem a készítménnyel, sem annak hulla-

dékával ne szennyeződhessen.
- Gyermekek, és illetéktelen felhasználók elől gondosan el kell zárni.
- A Svéd Faolaj üzemszerű alkalmazásához a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény

és végrehajtási utasításának megfelelően a Munkavédelmi Szabályzatot a felhasználónak át 
kell dolgozni a szer sajátosságainak és alkalmazási módjának figyelembe vételével.

A Svéd Faolaj tárolásával, telepen belüli és közúti szállításával, árusításával kapcsolatosan a 
16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet 6. számú mellékletének előírásai az irányadóak.

A szerrel nem 
dolgozhatnak

Idült bőr- és szembetegségben szenvedők.

Környezet egészségügyi 
előírások

Tilos a Svéd Faolajat, annak fel nem használt maradékát, azzal szennyezett hulladékot, csomagoló 
burkolatot csatornába, vízfolyásba, élővizekbe, tározókba juttatni.
A szer maradéka veszélyes hulladék, keletkezésének ellenőrzésére, kezelésére, ártalmatlanítására, 
megsemmisítésére a 102/1996. (VII. 12.) KORM. rendeletben foglaltak az irányadók.

Figyelem!

A Műszaki Adatlapot legújabb fejlesztéseink és alkalmazástechnikai ismereteink alapján ál-
lítottuk össze. Mivel a felhasználás és alkalmazás hatáskörünkön kívül esik, felelősséget csak 
termékeink minőségéért vállalunk. Kérdéses esetben javasoljuk Műszaki Tanácsadó szolgá-
latunk igénybevételét. Minden faanyagvédőszer gomba- és rovarkár elhárítására szolgál, 
ezért elkerülhetetlenül tartalmaz egészségre káros anyagokat is, amelyek szennyezhetik a 
környezetet. Fontos tehát, hogy a szükséges védettséghez a lehető "legszelídebb" védő-
szert válasszuk és a feladat végrehajtásához a lehetséges legkisebb mennyiséget használ-
juk fel.

A Svéd faolaj aktuális biztonsági adatlapja letölthető
a Pannon-Protect Kft honlapjáról:

www.pannon-protect.eu
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