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Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur 23°C ja suhteline õhuniiskus 65% 
 
Väljanägemine sillerdav pruun vedelik 
Viskoossus 25” F4 +/- 4“ F4 

Erikaal 0,88 +/- 0,01 
Immutamise aeg 10-15 minutit 
Kuivamisaeg 24 tundi 
Soovituslik kogus (ühele kihile) 15-20 m2/l 
Abrasioon kulumiskindlus 

 abrasiivne ketas CS10, 1000 g, 
1000 pööret 

 abrasiivne ketas CS17, 1000g, 
1000 pööret 

 
30 mg 
 
44 mg 

Tööriistade puhastamine DILUENTE LINOLUX 

Maksimaalne lahusti kogus 
(vastavalt Dir. 2004/42/CE) 

50% 

LOÜ sisaldus % 
LOÜ sisaldus g/lt 
MAX lubatud LOÜ sisaldus 

51% 
449 g/lt 
700 g/lt 

(Kanada Direktiiv DORS/2009-264C.P. 2009-1535, kat.32 
Taber abrasiivsus test, abrasiivne ketas CS10, 1000 g) 
 
Kirjeldus 
GREENOL PLUS on looduslikel õlidel ja vaikudel põhinev kruntõli, mõeldud puidu kaitsmiseks 
eeskätt puitpõrandatel. 
Kasutades koos teiste GREENLINE toodetega, annab põrandatele hea kulumiskindluse ja toob esile 
puidu loomuliku ilu ja soojuse. GREENOL PLUS õli muudab pinna hästi vastupidavaks ning mustust 
hülgavaks. GREENOL PLUS sobib käsitsi pealekandmiseks äsja lõigatud laudadele või lihvitud 
põrandale, tehases lihvitud ja harjatud põrandatele, samuti tööstuslikult toodetud puitpõrandate 
õlitamiseks. GREENOL PLUS on saadaval värvituna, siidja läikega ja super valgena. 
GREENOL PLUS on kasutatav koos PRIMOL PLUS õliga, mis aitab kaitsta puitu kulumise ja 
olmekeemia vastu. 
 
Kasutusjuhend 
 
Käsitsi peale kandmine on võimalik rulli, õliharja, spaatli või vildiga. 

 Peale viimast lihvimist eemaldada lihvimistolm hoolikalt tolmuimejaga. Kanda PRIMOL PLUS (või 
GREENOL PLUS) peale hajutades põrandale nii ühtlaselt kui võimalik. 

 Vajaduse korral eemaldada mitteimendunud liigne õli ca 10-15 min pärast puuvillase lapi või 
polüuretaan otsikuga kummilabidaga (tavaliselt pole see vajalik, kui õli on peale kantud 
roostevabast terasest pahtlilabidaga). 

 Pinna ühtlustamiseks poleerida põrand 20-30 min pärast pealekandmist ühekettalise aeglaste 
pööretega poleermasinaga kasutades punast vilti. 

 4 tunni möödudes eemaldada õlijäägid ühendus- ja oksakohtadelt ning poleerida beeži vildiga. 

 Kui on soov saada tugevat tooni, jätta puidu poorid avatuks ja kanda õli peale ühtlaselt 
poleervildiga, aga mitte poleerida, kuna see võib põhjustada tooni ebaühtlust. 

 20-24 tunni pärast kanda peale kaitsev viimistlusõli GREENOL PLUS 

 Poleerida 20-30 minuti pärast punase vildiga. 

 Veelgi ühtlasema põranda pinna saamiseks poleerida ca 3-4 tunni pärast veelkord beeži vildiga. 
 

 Soovi korral võib kanda peale ka 2 kihti GREENOL PLUS õli, ilma kruntõlita, kahe kihi kandmise 
vahel peaks jääma 24 tundi, järgides samu juhiseid nagu eespool kirjeldatud. 

 
 

mailto:linnusilm@parkett.ee


Tehniline informatsioon 

 
GREENOL PLUS viimistlusõli (kood SO8211) 

 

 

 
NB! Tehniline informatsioon põhineb meie teadmistel ja kogemustel .  

Carver s.r.l.    Maaletooja OÜ LINNUSILM          PÕRANDASTUUDIO  Pärnu mnt. 142. Tallinn,  
 tel/faks   6 115 621      linnusilm@parkett.ee       www.parkett.ee 

 
 

 Kiirendatud korras õlitamisel kanda pahtlilabidaga peale üks kiht GREENOL PLUS õli, seejärel 
60 minuti pärast teine kiht (kui on vaja!). Peale esimest kihti, kui on näha, et õli pole ettenähtud 
aja jooksul täielikult imendunud, siis enne teise kihi peale panemist poleerida põrandat aeglaste 
pööretega poleerimismasinaga kasutades punast vilti. 

 

 Valge õliga õlitamine: soovitame GREENOL PLUS õlile lisada 5% valget PRIMOL PLUS’i. 
 

 Tugevalt valge tooni saamiseks: soovitame kasutada GREENOL PLUS supervalget 
(suurepäraselt segatav läbipaistva õliga, et saada soovitava varjundiga valget). 

 
Tähelepanu! 

 Enne kasutamist hoolikalt loksutada ja/või segada! 

 Olenemata pealekandmise meetodist, on oluline, et õli kantakse peale õhukese kihina, 
arvestades ühele kihile tootja poolt soovitatud kogust. Liigne õli kuivab kaua, eriti kui see 
koguneb ühendus- ja oksakohtadele. 

 Mitte õlitada temperatuuril alla 15°C. Enne õlitamist tagada ruumis ettenähtud temperatuur. 

 Vältimaks liiga kiiret kuivamist suve ajal, siis soovitame õli lahustada 5-10% Carver DILUENTE 
LINOLUX lahustiga. Lahustit kasutada ka juhul, kui õli hajutamine põrandal on raskendatud. 

 Isesüttimise vältimiseks hoida kasutatud lappe ja õliseid esemeid vee all. 
 
Tööstuslik õlitamine 
 
GREENOL PLUS õli on väga hästi kasutatav laudparketi tööstuslikul õlitamisel. Väga oluline on 
kanda õhuke kiht (8-12g/m2 ühe kihi kohta) õli ning lauad või plangud harjata naturaalse 
poleerimisharjaga (nagu näiteks tampico või sisal) pärast iga kihi pealekandmist. See aitab õlil 
paremini imenduda puitu ja parandab kuivamist. Kuivamist aitab kiirendada kuumaõhu puhuri 
kasutamine (50-55°C 100-120 sekundit). 
 
NB! 

 Õli kulu ja puidu kuivamise aeg oleneb puidu liigist. Mida parema imendumisega puidupind on, 
seda suurem on õli kulu ja lühem kuivamisaeg. 

 Hea lõpptulemuse saavutamiseks on soovitatav kogus  60-70 g/m² poorse ja väga hea 
imavusega puiduliigile ning 50-60 g/ m² suure tihedusega ja mitte väga hea imavusega puidule. 
 

Kasutamine ja hooldamine õlitatud põrandate puhul 
Peale õlitamist võib põrandal ettevaatlikult kõndida 24 tunni möödudes. 7-12 päeva pärast on põrand 
valmis igapäevaseks kasutamiseks ja hooldamiseks. Enne seda on soovitatav mitte panna maha 
vaipasid ja lohistada põrandal rasket mööblit vms. 
Pesemiseks ja kergeks hoolduseks soovitame põrandaseepi Carver DETEROL. Lisaks võib kasutada 
hoolduseks kui ka pesuks hooldusvahendit Carver DERGOS, veepõhist puhastusvahendit, mis 
sisaldab ka natuke kaitsvat vaha. Valge õliga põranda hoolduseks kasutada spetsiaalseid DETEROL 
või DERGOS valgetele põrandatele mõeldud hooldusvahendeid. 
 
Suurpuhastuseks ja kahjustatud pindade taastamiseks soovitame esmalt põhjalikku pesemist 
DETEROL’iga (täielikult vana õlikihi eemaldamiseks kasutada Carver DETER PAQUET või NET 
PARQUET), seejärel kanda peale hooldusõli Carver CARSOL (saadaval kõigis PRIMOL PLUS 
toonides). 
 

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

säilivusaeg vähemalt 12 kuud. 
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