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Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur +23°C ja suhteline õhuniiskus 65% 
 
Viskoossus 13” F4 +/- 2” F4 
Erikaal 0,83 +/- 0,02 
Puutekuiv 2-3 tunni pärast 
Katmine Greenol Plus või HD 
viimistlusõliga pärast/aja jooksul 

4-8 tunni pärast 

Katmine vesialuse krundi ja lakiga 
pärast / aja jooksul 

48 / 96 tunni pärast 

Katmine kahekomponentse, lahusti-
baasilise, PU-krundi ja lakiga pärast / 
aja jooksul 

72 / 96 tunni pärast 

Lõplik kuivamine 10-15 päeva 
Soovituslik kogus (ühele kihile) 15-30 m2/l 
Maksimaalne lahusti kogus 
(vastavalt Dir. 2004/42/CE) 

20% 

Tööriistade puhastamine DILUENTE LINOLUX 
LOÜ sisaldus % 
Max LOÜ sisaldus g/l 
Max lubatud LOÜ sisaldus 
Standardpakend 

72% +/- 4% 
590 g/l 
700 g/l 
2,5l metallist kanister 

 
Kirjeldus 
PRIMOL TURBO on looduslikel õlidel ja vaikudel põhinev kruntõli, mõeldud eeskätt puidu kaitsmiseks 
puitpõrandatel. 
Kasutades koos teiste GREEN LINE toodetega, annab põrandatele hea kulumiskindluse ja toob esile puidu 
loomuliku ilu ja soojuse. PRIMOL TURBO tungib sügavale puidu pooridesse ning GREENOL PLUS või HD õli 
muudab pinna hästi vastupidavaks ning mustust hülgavaks. Neid tooteid koos kasutades saab kaitsta puitu 
kulumise ja olmekeemia vastu. 
PRIMOL TURBO sobib käsitsi pealekandmiseks äsja lõigatud laudadele või lihvitud põrandatele, tehases 
lihvitud ja harjatud põrandatele, aga samuti tööstuslikul tootmisel puitpõrandate õlitamiseks. 
PRIMOL TURBO on saadaval erinevates värvitoonides (vt värvikaarti). Kõiki värvitoone saab segada värvi 
intensiivsuse, kui ka tonaalsuse järgi, lisades CARVER´i kontsentreeritud toonpastasid OILPAST, mida on 
saadaval viies värvitoonis: valge, punane, kollane, sinine ja must. 
PRIMOL TURBO´t saab kasutada toonitud puidul samamoodi kui PRIMOL PLUS´i, kuid esimese ja teise kihi 
kandmise vahele jääb märkimisväärselt vähem aega.  
PRIMOL TURBO kantakse peale erinevalt, see oleneb pealmise kihina kasutatava toote pealekandmise viisist: 
(FONDO 300, RAFFAELLO, AQUAHIT, HOUSE, EPSILON, OMEGA, META, FONDO K2 07 ). 
 
Käsitsi peale kandmine 
Põrand lihvida (viimane karedus 100), eemaldada vana vaha, õli jm jäägid. Lihvimistolm eemaldada hoolikalt 
tolmuimejaga. Kanda 1 kiht PRIMOL TURBO´t õliharja või vildiga. Enne teist kihti veenduda, et esimene kiht 
oleks täielikult puitu imendunud ja pind oleks kuiv ning õlijääkidest vaba. 
 

 Õli-baasil viimistlus: 
4-8 tunni möödudes kanda kaitsev viimistlusõli GREENOL PLUS, lähtudes tehnilisest informatsioonist. Juhul 
kui kasutada toonitud PRIMOL TURBO õli, on soovitatav lisada ca 1-2% sama tooniga PRIMOL TURBO õli 
ka GREENOL PLUS´ile. 
 

 Erinevad pealekandmisviisid olenevalt viimases kihis kasutatavast tootest: 
Karestamata, kanda 1 kiht õli või viimistlusvahendit, mille olete välja valinud, järgides kasutusjuhendit. Siis 
karestada, püüda mitte alumist kihti vigastada ning kanda pealmine viimistluskiht. 
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Tööstuslik pealekandmine 
PRIMOL TURBO õli saab peale kanda ka värvipihusti abil. Väga oluline on kanda kihid õhukeselt (10-20g/m2 

ühe kihi kohta) õli ning lauad või plangud harjata naturaalse poleerimisharjaga (nagu näiteks tampico 
või sisal) peale iga kihi pealekandmist. See aitab õlil paremini imenduda puitu ja parandab kuivamist. 
Kuivamist aitab kiirendada kuumaõhu puhuri kasutamine (50-55°C 100-120 sekundit). 
 
Tähelepanu! 

 Mitte kasutada temperatuuril alla +15°C, enne kasutamist lasta tootel ruumi temperatuuriga 
kohaneda. 

 Et vältida pigmentide ebaühtlast segunemist (mis võib tekitada soovimatut värvierinevust ), siis 
enne kasutamist hoolikalt loksutada metallpurki või valada toode tühja anumasse ja hoolikalt 
segada! Eriti valge ja halli värvitooni puhul. 

 Kasutades erinevaid tooteid viimase kihina, soovitame enne terve pinna katmist teha väiksel 
pinnal proovitest, et näha kas toode imendub täielikult puitu. Kui mitte, siis lahjendada CARVEX 
DILUENTE LINOLUX lahustiga, kuni saavutate soovitud tulemuse. Et tagada järgmiste kihtide 
korralikku kinnitumist, peab PRIMOL TURBO olema hästi imendunud ja kuivanud. 

 Kanna toodet järgides ülal välja toodud soovituslikku kogust ühele kihile, vastasel korral 
võib liigne kogus põhjustada viimistlemisel nakkeprobleeme. 

 Pealmised kihid kanda peale lähtudes ajavahemikust, mis on välja toodud ülal tabelis. 

 Toodet saab segada teiste õli-baasil toodetega (GREEN LINE; EXTEROL; OILPAST). 

 Lisades OILPAST toodet, aeglustab see PRIMOL TURBO kuivamist. Suures koguses OILPAST 
pastat võib põhjustada ka nakkeprobleeme erinevate toodete puhul viimase kihina  katmisel. 
Eelnevalt on soovitatav teha proovitest. 

 Mida tugevam toon, seda aeglasemalt õli kuivab. 

 Et tooni heledamaks muuta, soovitame seda lahjendada läbipaistva PRIMOL TURBO´ga. 

 Et saada valget tooni, on soovituslik teha esialgu proov ning samuti ka toonida viimistluskiht. 

 Isesüttimise vältimiseks soovitame kasutatud lappe jm õliseid esemeid hoida vees. 
 
 
 

Kui originaal avamata pakendit on hoitud jahedas ja kuivas, säilib toode 12 kuud. 
Tühjad pakendid ära visata, eelnevalt hoolikalt tühjendada, et ei jääks jääke. 
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