
Fișă tehnică

Firnis de ulei de in (410-414)

Producător:
Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

In cazul in care lemnul tratat este puternic absorbant (cum 

din vernis din ulei de in diluat. 

Firnisul din ulei de in nediluat trebuie apicat subtire si 
uniform cu o pensula. Resturi de material pe suprafata 
prelucrata trebuiesc evitate, respectiv indepartate cu o 
carpa dupa 30 minute, pana cand suprafata capata un luciu 
uniform. 

 Respectivele resturi apar ca pete umede pe material. In 
cazul in care nu sunt indepartate, necesita un timp mult mai 
lung de uscare si produc diferente in coloritul lemnului. Nu 
incercati sa mai aplicati un strat, in speranta de a le inde-
parta. Ele se indeparteaza cu o lama, sau soda caustica 
in concentratie 5%. Ulterior lemnul trebuie tratat din nou. 
Astfel, vernisul din ulei de in nu trebuie sa formeze un strat 
deasupra suprafetei prelucrate, ci trebuie sa intre in porii 
lemnului, acoperindu-i.

Ingrijire  
-

tive cu apa calduta, fara adaos de chimicale. Nu folositi apa 

substantiale recomandam sapun de Marsilia iar pentru 
ingrijire in mod regulat o emulsie de ceara ceara de Car-
nauba, in ambele cazuri, diluate cu apa. In cazul in care 

curatate cu o perie abraziva, fara sapun. 

In cazul unor suprafete mai mari, se recomanda soda caus-
tica  in concentratie 2,5%. In cazul ultimelor doua metode 
de curatare este necesara in general o reaplicare a sub-
stantei protectoare.  
Parti metalice neindepartate la tratarea lemnului, pot duce 
la patare.

Informaţii generale
Materia de baza in producerea vopselurilor naturale este 
uleiul de in. Este produs din in. Semintele plantelor sunt 
stoarse la temperatura camerei si sub presiune, extragerea 
uleiului facandu-se cu un randament de aproximativ 90%. 
Respectivul ulei se usuca in contact cu aerul. 

Lemnul tratat cu acest ulei necesita cateva zile ptentrua se 
usca in totalitate. Pentru a grabi uscarea lemnului, uleiului ii 
sunt adaugati diversi solventi. 

Utilizare
Este utilizat in scopul protejarii suprafetelor din lemn, in 
special mobila, usi, placi de lucru, lambriurilor, etc. De 

-
nului de pluta. 
Pentru aplicarea grundului se dilueaza uleiul in raport 1:1 

folosit pentru chituirea ramelor de geam.  
Folosit la fabricatia vopselurilor pe baza de ulei.

Proprietati
• cu capacitate de difuzie
• intra in material
• 
• da lemnului deschis la culoare o culoare apropiata 

mierii
• 
• 
• capabil sa acopere o suprafata foarte mare. 

Compozitie
ulei de in, pigmenti fara plumb (octoat de cobalt si zirconiu)
plumb.

Pregatire  

curata, fara grasimi. Temperatura de aplicare este de minim 
10oC. Se recomanda aplicarea pe o portiune de proba, 
pentru a putea evalua posibilele schimbari in coloritul lem-
nului.
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Atentie
-

, 
sau pastrate intr-un recipient antifug (din sticla sau metal).
 
A nu se lasa la indemana copiilor.

Poate produce alergii.
 
Datorita continutului ridicat de uleiuri naturale, se pot pro-
duce ingalbeniri in zonele slab iluminate. 
Emana mirosuri deranjate pe parcursul uscarii.

noastre în domeniu. Din cauza diversităţii metodelor de prelucrare şi a im-
pactului asupra mediului înconjurător cât şi a caracteristicilor suprafeţelor, 
se exclude orice obligaţie cu privire la autenticitatea acestor recomandări. 
Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea 

-
scripţii îşi pierd valabilitatea în cazul apariţiei unei noi versiuni sau în cazul 

 
 
Informatii actuale cu privire la produsele prezentate se gasesc pe internet 
la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro.  
 
(01/2010)

Perioada de uscare  

C si o umiditate relativa a aerului de 65%.
 
Umiditate ridicata, frig, respectiv aplicarea unui strat gros a 
substantei pot creste considerabil timpul necesar uscarii.  
A se manevra cu grija in primele 4 saptamani, necesare 
uscarii complete a substantei. 
 
Consum 
in functie de gradul de absorbtie a suprafetelor prelucrate, 
variaza per strat intre 0.05 si 0.1 l/mp.

Depozitare  
In cazul in care se pastreaza in locuri racoroase si uscate, 

multor ani. Pentru a preveni formarea unui strat uscat la su-
prafata, se recomanda pastrarea in recipiente mici, cu putin 

de nylon). 

Datorita perioadei indelungate de pastrare, se poate 
intampla ca uscarea sa dureaza mai mult, datorita pierderii 
diluantului. Prin adaugarea a 25 ml substanta sicativa la 1 

uscare initiale. Adaugarea se face prin amestecare, sub-
 

 
Curatarea instrumentelor  
Imediat dupa folosire, se curata in apa calda cu sapun de 
Marsilia sau cu ulei din balsam terpenic. 
 
Indepartarea resturilor  
Nu aruncati resturile ca apa uzata, ci pastrati-le in recipi-
ente inchise ermetic, in scopul folosirii ulterioare. Resturile 

-
entele goale trebuiesc duse la reciclare. 

Marimea ambalajelor  
Art.Nr. 410-    1 l 20 m² 
Art.Nr. 411- 2.5 l 50 m² 
Art.Nr. 413-  10 l          200 m² 
Art.Nr. 414-  20 l          400 m²


