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4. Polírozhatod is a felületet a felvitelt követően, ha magasfényű
darabot szeretnél.
5. Az olaj teljes keménységét kb. 3-4 hét alatt éri el, ez alatt az idő
alatt óvd a felületet a víztől, karcolódástól.

A Daddy Van’s kenderolaj egy vegyszermentes, 100%-os tisztaságú, a
kendernövény magjából préselt száradó olaj. Folyékony állapotban
beszívódik a felületbe, majd levegővel érintkezve megszilárdul, így
tartós és ellenálló védelmet biztosít. Nagyszerűen használható nyersfadarabok kezelésére, tejfestékkel kezelt bútorok védelmére, megkopott
felületkezelések megújítására, sőt akár fémfelületek felfrissítésére is.

6. Ha szükségesnek látod, évente olajozd át a bútort a felületvédelem
karbantartásához.
7. Ha sérülne a felület, csak csiszold át, és olajozd újra.
Javasoljuk, hogy próbáld ki a munkafolyamatot egy tesztdarabon.

HOGYAN TÁROLD?

ÚTMUTATÓ A KENDEROLAJ
HASZNÁLATÁHOZ
Fontos: kérjük, olvasd végig az egész utasítást használat előtt!
1. Ha festett darabon alkalmazod, várd meg, míg a festék teljesen
megszárad.
2. Vékony és egyenletes rétegben oszlasd el a kenderolajat a
felületen egy ecsettel vagy ronggyal. Hagyd az olajat beszívódni a
felületbe. 5-30 perc után töröld szárazra a bútort.
3. Az ellenállóképesség növelésére akár 2-4 rétegben is felviheted. A
rétegek között hagyj legalább 2 óra száradási időt. A felesleges
olajat 12 órán belül töröld le a felületről.

info@azurbagoly.hu

Szobahőmérsékleten, de mindenképpen fagypont felett tárold. Ügyelj
rá, hogy vízzel ne érintkezzen, így 1-2 évig eltartható.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA
Az olajozáshoz használt eszközöket egyszerűen meleg vízzel és
szappannal tisztíthatod.

ÖSSZETEVŐK
A kenderolaj a kendernövény magjából préselt természetes növényi
olaj. A termék vegyszer- és oldószermentes.

www.azurbagoly.hu
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FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

A Daddy Van’s bútorápoló viasz rendeltetésszerű használat esetén az
egészségre ártalmatlan.

A termékismertetőben, használati utasításon, illetve szóban közölt
információk tájékoztató jellegűek. Mivel a termékek alkalmazásának
körülményeire nincsen hatásunk, a termék használatából adódó

Bőrirritáció esetén fordulj orvoshoz. Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsd
ki, legalább 15 percen keresztül, irritáció esetén fordulj orvoshoz.

következményekért nem vállalunk felelősséget. – Ez természetesen nem
érinti a törvény által védett fogyasztói jogokat.

GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ!

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék használatával
kapcsolatos semmilyen kárért, sérülésért.

KÖRNYEZETI HATÁSOK

Kérjük, használat előtt fontold meg, a termék megfelel-e az általad
elérni kívánt célnak, és annak használatáról a kapcsolódó kockázatok
mérlegelésével dönts!

A Daddy Van’s viaszok megújuló, biológiailag lebontható összetevőkből
készülnek, így használatuk környezetbarát.

TOVÁBBI TIPPEK
A www.azurbagoly.hu illetve a www.tejfestek.hu oldalon további
tippeket, leírásokat és érdekességeket találsz a termék felhasználásával
kapcsolatban. Ha segítségre van szükséged, itt a kapcsolatot is
felveheted velünk.

Ha tanácsért fordulnál hozzánk, vagy panasszal élnél, keress minket a
honlapon megadott elérhetőségeken!

Gyártja: Daddy Van’s,
The Happy Owl, LLC
Származási hely: USA

Forgalmazza: Azúr Bagoly Kft.
www.azurbagoly.hu
www.tejfestek.hu
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