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A tungolaj átlátszó és matt fedést biztosít, mely kiemeli a fa 
természetes színét és erezetét. 
Folyékony állapotban beivódik a fába, majd levegővel érintkezve 
megszilárdul, így rendkívül tartós bevonatot képez, ami ellenáll a 
víznek, alkoholnak, olajoknak. 

 

ÚTMUTATÓ  
A TUNGOLAJ HASZNÁLATÁHOZ 

Fontos: kérjük, olvasd végig az egész utasítást használat előtt! 

1. Fontos, hogy az olaj be tudjon szívódni a felületbe, amire dolgozol 
vele, ezért elsősorban nyersfán vagy tejfestékkel kezelt fafelületen 
tanácsoljuk a használatát. 

2. Egy szöszmentes ronggyal dörzsöld a felületbe, majd egy 
nedvszívó kendővel töröld le a felesleges olajat a felületről. Később 
az esetlegesen újból a felszínre szivárgott olajat is töröld le.  

3. Általában legalább két rétegben szükséges felvinni; a rétegek 
között hagyj 12 óra száradási időt. Száradáshoz a legjobb egy 
meleg, szárazlevegőjű, jól szellőző helyiségben tárolni. Ha az 
egyes rétegek között finoman átpolírozod a darabot, még simább 
és egyenletesebb lesz a végeredmény. 

4. A tungolaj hígítására használhatsz ásványiolaj-alapú vagy citrus-
alapú hígítókat is a felvitel és a beszívódás megkönnyítésére. 

Javasoljuk, hogy teszteld a munkafolyamatot: vidd végig az egész 
eljárást egy nem látható helyen. 

FIGYELEM! A SZÁRADÁS KÖZBEN TERMELŐDŐ HŐ SPONTÁN 
ÖNGYULLADÁST IDÉZHET ELŐ, ha a közelben éghető anyagok vannak! 
A kezelt felület környezetéből távolíts el minden éghető anyagot!  

 

HOGYAN TÁROLD? 
Felbontás után tartsd légmentesen lezárva. 

 

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA 
FIGYELEM! Használat után minden tungolajjal érintkezett eszközt (még 
a később szemétbe kerülő dolgokat is!) moss le vízzel és szappannal, 
majd a szabadban teríts ki, és legalább 24 órát hagyd száradni (min. 4°C-
on). 
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KÜLTÉRI ÉS KONYHAI ALKALMAZÁS 
A tungolaj kültéren és beltéren egyaránt alkalmazható. (Minél több 
rétegben viszed fel, annál ellenállóbb felületet kapsz.) 
Nem mérgező, ezért konyhai eszközökön is használhatod. 

 

ÖSSZETEVŐK 
A tungolajat egy Dél-Amerikában és Kínában honos fa magvából 
préselik. A termék nem tartalmaz oldószert. 

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK 
Az tungolaj rendeltetésszerű használat esetén az egészségre 
ártalmatlan.  

Ha bőrre kerül, bő vízzel és szappannal mosd le. Ha szembe kerül, bő 
vízzel öblítsd ki legalább 15 percen keresztül. Belélegzés esetén menj 
friss levegőre. Ha szembe, nyálkahártyára kerül, illetve belélegzés 
esetén azonnal fordulj orvoshoz! Lenyelés esetén émelygést okozhat. 

GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ! 

Allergének: a tungolaj a csonthéjasokra allergiásoknál irritációt okozhat! 

KÖRNYEZETI HATÁSOK 
A tungolaj oldószermentes, környezetbarát és biológiailag lebontható. 

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

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS 
A termékismertetőben, használati utasításon, illetve szóban közölt 
információk tájékoztató jellegűek. Mivel a termékek alkalmazásának 
körülményeire nincsen hatásunk, a termék használatából adódó 
következményekért nem vállalunk felelősséget. – Ez természetesen nem 
érinti a törvény által védett fogyasztói jogokat.  

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

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

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