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Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur 23°C ja suhteline õhuniiskus 65% 
 
Toonid värvitu, valge, sinine, kollane, roheline, punane, douglas, 

eebenipuu, mahagon, pähkel, mansonia pähkel, rosewood, 
tamm, tiik 

Viskoossus: 14“ +/-1“ F4 

Erikaal: 0.82 +/- 0.01 kg/l 
Poleerimiseks kuiv: 1-2 tundi 
Kuivamisaeg peale poleerimist: 10-12 tundi 
Soovituslik kogus (ühele kihile): 30-40 m2/l 
Standardpakend 1l metallnõu 
 
Kirjeldus 
CARSOL on valmis kasutamiseks, põhineb looduslikel õlidel ja vaikudel. Väljatöötatud õlitatud 
põrandate hooldamiseks, CARSOL tungib puidupooridesse ning küllastab puidu poorid õliga. Lisaks 
moodustab ta põrandale kaitsva kile ja taastab puidu pinnal kulunud kohad. CARSOL’il on 
kahesuunaline toime: puidu pinnal ja puidu pinna all, nii pikeneb GREEN LINE õlidega töödeldud 
põrandate eluiga. 
Toode sobib kasutamiseks nii kodustes tingimustes kui ka kõrge koormusega suurtele pindadele, 
mida hooldavad eriala spetsialistid. 
CARSOL on saadaval värvituna ning järgmiste toonidena: valge, sinine, douglas, eebenipuu, kollane, 
mahagon, pähkel, mansoonia pähkel, rosewood, tamm, punane, tiigipuu, roheline. 
 
Kasutusjuhend 
Pesta põrand põhjalikult puitpõrandate seebi lahusega DETEROL ning lasta kuivada. Loksutada 
CARSOL’i nõu korralikult läbi, et kõik põhja vajunud osakesed oleksid ühtlaselt jaotunud, toonitud õli 
puhul on vajalik tooniva pigmendi ühtlane jaotumine. Seejärel kanda CARSOL hooldusõli kulunud või 
kahjustatud piirkonda või kogu põrandale, pealekandmiseks kasutada lappi või poleervilti. Vajaduse 
korral hõõruda CARSOL sisse, et see imenduks paremini puidu pooridesse. Kõige olulisem on 
kanda CARSOL peale väga õhukese kihina. 1-2 tunni pärast tuleb põrand valge vildiga üle 
poleerida. 
 
Tähelepanu! 

 Soovitame CARSOL hooldusõli kasutada ruumi temperatuuril alates +15⁰C. Enne kasutamist 
hoida toodet samas ruumis, et hooldusõli kohaneks ruumi temperatuuriga. 

 Peale CARSOL hooldusõliga töötlemist hoida põrandat 48 tunni vältel veega kokkupuutumise 
eest. 

 CARSOL’iga töötamise ajal mitte suitsetada, tagada korralik ventilatsioon. 

 Tööriistade puhastamiseks ja vajaduse korral õli vedeldamiseks kasutada lahustit DILUENTE 
LINOLUX. 

 Kasutatud lapid, kaltsud, paberid jm asetada peale töö lõpetamist vette, et vältida isesüttimist. 
 

Enne äraviskamist tühjendada kasutatud nõud täielikult CARSOL’i jääkidest. 
Toodet säilitada algses pakendis avamata kuivas, jahedas kohas, 

säilivusaeg vähemalt 12 kuud. 
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