TUNG OIL
Υψηλής ποιότητας φυσικό λάδι για εσωτερική και εξωτερική χρήση, που
προέρχεται από τους καρπούς του δέντρου TUNG. Εχει πολλές χρήσεις,
π.χ. για εσωτερική και εξωτερική επιπλοποιία, καταστρώματα, δάπεδα,
αντικείμενα τόρνου, μουσικά όργανα, ξύλινα παιχνίδια και ξύλινες βάρκες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εμποτισμό υφασμάτων και ακόμη και
τοιχοποιία. Τό TUNG OIL απορροφάται από ξύλινες επιφάνειες πολύ
γρήγορα και τις σκληραίνει αφου στεγνώσει, καθιστώντας τες μηχανικά
ισχυρές και εξαιρετικά ανθεκτικές στο νερό. Παρέχει περίπου διπλάσια
προστασία από το λινέλαιο. Τονίζει τά χρώματα και βελτιώνει την αντίθεση
των νερών, αλλά το ξύλο διατηρεί την φυσική του όψη και υφή.
Η προστατευτική μεμβράνη είναι ελαστική, ακόμη και μακροπρόθεσμα,
και, σε αντίθεση με λινέλαιο, σκουραίνει πολύ λίγο. Αν τοπικά φθαρεί,
μπορεί εύκολα να διορθωθεί εφαρμόζοντας με υφασμάτινη μπάλλα
περισσότερο TUNG OIL πάνω στην φθαρμένη περιοχή. Εφαρμοζεται
επίσης χωρίς προβλήματα, ακόμη και σε πολλαπλές στρώσεις,
χρησιμοποιώντας είτε ένα πινέλο ή ένα κομμάτι ύφασμα, και μπορεί να
αραιωθεί με νέφτι ή αναμιγνύεται με άλλα φυτικά έλαια (πχ λιναρόσπορος
ή Camellia oil), ανάλογα με τις προτιμήσεις. (705286)
Συμβουλές: Το TUNG OIL έχει μια χαρακτηριστική μυρωδιά που
εξαφανίζεται μετά το στέγνωμα ή όταν αναμιγνύεται είτε με λάδι από
πορτοκαλι ή με φυσικό νέφτι. Λόγω της οσμής του, δεν συνιστάται για
εσωτερικούς χώρους π.χ. ντουλάπια. Το TUNG OIL είναι φιλικό προς το
περιβάλλον. ∆εν προ-οξειδώνεται, ούτε είναι αναμεμειγμένο με χημικούς
στεγνωτικούς παράγοντες. Κατά συνέπεια, χρειάζεται έως και δύο ημέρες
για να στεγνώσει. (Οι χρόνοι στεγνώματος διαφέρουν σημαντικά ανάλογα
με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, το είδος του ξύλου και την προετοιμασία
της επιφάνειας). Μόλις στεγνώσει, η κρούστα του είναι χημικά σταθερή και
απαλλαγμένη από επικίνδυνες εκπομπές. Το καθαρό TUNG OIL είναι
σχετικά παχύρρευστο, αλλά η ικανότητά του να διεισδύει μπορεί να
αυξηθεί με αραίωση με τερεβινθέλαιο (νέφτι Νο 705288) ή με θέρμανση.

ΛΙΝΕΛΑΙΟ
Ra Linolja® Organic Swedish Linseed Oil, Raw
Το Ra Linolja® είναι ένα βιολογικό, Σουηδικό ακατέργαστο λινέλαιο.
Ενα καθαρό φυσικό προϊόν, που στεγνώνει αργά και έτσι διεισδύει βαθιά
στο ξύλο, γυαλίζοντας το καλά. Προκύπτει από εν ψυχρώ σύνθλιψη
λιναρόσπορου, και είναι κατάλληλο για την οικολογική προστασία του
ξύλου. Εξαιρετικά διαφανές, χωρίς χημικές ουσίες και ασφαλές για
τρόφιμα με ελάχιστη οσμή, το Linolja μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας
στην καθαρή μορφή του. Είναι επίσης κατάλληλο για την παραγωγή
χρωμάτων λινελαίου (με χρωστική οξειδίου του σιδήρου), καθώς και για
χρήση σε εξωτερικούς χώρους αναμεμιγμένο με πίσσα.

Linolja® Organic Swedish Linseed Oil, Cold-Bleached
Προ-οξειδωμένο και αποχρωματισμένο για γρήγορο στέγνωμα. (705275)

