
 

 

 

 

Λινέλαιο ωμό 
 
 

Το παραδοσιακό φινίρισμα λαδιού  

Για χρήση σε σκληρά ξύλα  

Ιδανικό για μπαστούνια του κρίκετ 

Χρησιμοποιείται σε μείγμα με άλλα λάδια για την 
δημιουργία μοναδικών χαρμανιών  

Παραδοσιακό λιπαντικό για χρήση με γομαλάκα  

Προστίθεται στον στόκο για να τον κρατήσει 
μαλακό 

Eγκεκριμένο κατά ΕN71– ασφαλές για παιχνίδια

 
 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                
Ασφαλές για 
παιχνίδια 

 
Το πρώτο γυαλιστικό λαδιού με παράδοση πολλών αιώνων, το ωμό λινέλαιο είναι ένα ανθεκτικό λάδι που δίνει 
ένα απαλό, λαμπερό αποτέλεσμα. Είναι ιδανικό για την συντήρηση αθλητικών μπαστουνιών και επίσης μπορεί 
να αναμειχθεί με άλλα λάδια για να δημιουργήσει μοναδικά μείγματα. 
  
Προετοιμασία 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και στεγνή. Οποιοδήποτε προηγούμενο φινίρισμα πρέπει να 
απομακρυνθεί προτού χρησιμοποιήσετε το Λινέλαιο.   
 
Εφαρμογή 

Έτοιμο για χρήση. Για ευκολία στην εφαρμογή, διαλύστε τα πρώτα χέρια με νέφτι (τερεβινθίνη) έως 30% ή 
εναλλακτικά θερμάνετε το λινέλαιο τοποθετώντας το σε ένα δοχείο το οποίο θα βυθίσετε σε ένα μπωλ με ζεστό 
νερό το οποίο θα μπορείτε να αλλάζετε συχνά. Στην περίπτωση που θερμάνετε το λινέλαιο ΜΗΝ ΔΙΑΛΥΣΕΤΕ με 
νέφτι. Τρίψτε το καλά μέσα στο ξύλο με ένα βαμβακερό πανάκι. Μετά από περίπου 20-30 λεπτά, σκουπίστε το 
περίσσευμα με ένα καθαρό πανί. Αν δεν το σκουπίσετε, θα αποτρέψετε τον εμποτισμό των επόμενων χεριών και 
η επιφάνεια θα μείνει κολλώδης. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα μια – δυό φορές με διάλλειμα μερικών 
ημερών. Εφαρμόστε ένα τελικό χέρι αδιάλυτου λινέλαιου, σκουπίζοντας και πάλι το περίσσευμα. Αφήστε το 
τελικό χέρι για μερικές μέρες να σκληρύνει προτού το χρησιμοποιήσετε. Συνιστάται η εφαρμογή 3 χεριών 
κατ’ελάχιστον. Ένα ελαφρύ τρίψιμο με ψιλό ατσαλόμαλλο μεταξύ των χεριών θα βελτιώσει το αποτέλεσμα. Αν η 
επιφάνεια πάθει κάποια ζημιά, εφαρμόστε ένα νέο χέρι. 
  
Σημαντικό: Τα φινιρίσματα λαδιού αναδεικνύουν τα φυσικά χρώματα του ξύλου. Μια βρεγμένη επιφάνεια θα 
χρησιμεύσει σαν δείγμα του τελικού αποτελέσματος. Πάντοτε ελέγχετε το προϊόν για συμβατότητα στο χρώμα και 
το τελικό αποτέλεσμα σε ένα κρυφό σημείο.   
 
Καθαρισμός και συντήρηση 
Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα νωπό πανί και γυαλίστε. Εφαρμόστε μια νέα επίστρωση κατά το δοκούν, 
ανάλογα με τη χρήση που κάνετε.  
 
Προφυλάξεις   

Αποθηκεύστε το ωμό λινέλαιο σε θερμοκρασία άνω των 5 °C. Πάντοτε κουμπώνετε το καπάκι διαφορετικά το 
λάδι ενδέχεται να αλλοιωθεί.   

Τα λαδωμένα πανάκια ενδέχεται να αυταναφλεχθούν. Μην αφήνετε ποτισμένα πανάκια σε σωρούς. Προτού τα 
απορρίψετε, αφήστε τα να στεγνώσουν απλωμένα οριζόντια για να αποφύγετε κίνδυνο πυρκαγιάς.    

Αν το περίσσευμα δεν απομακρυνθεί και η επιφάνεια γίνει κολλώδης, σκουπίστε με white spirit ώστε να 
απομακρύνετε το κολλώδες φιλμ και αφήστε να στεγνώσει καλά προτού συνεχίσετε.   

ΚΑΛΥΨΗ 

1L 

 

8-10 m2 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 

 

Πινέλο ή πανί 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 

 

Τουλ. 4 μέρες 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 

White Spirit 

ΧΡΗΣΗ 
 

Εσωτερική  



 

Οδηγίες Ασφαλείας 
Μακριά από παιδιά. Μην απορρίπτετε στην αποχέτευση. Να το χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους 
χώρους.   

 


