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14-18 m2
500 ml 4-6h

Wood treatment oil for indoor use. For 
untreated and previously oiled wood. 
Solvent free. Warning: Risk of spontaneous 
combustion, see folder for more information.

שמן לטיפול בעץ לשימוש פנימי. מיועד לעץ ללא 
גימור. אינו מכיל ממסים. אזהרה: סכנת התלקחות, 

יש לעיין בחוברת המצורפת לקבלת מידע נוסף.
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English
Instructions:
Lightly sand worktop surface with 
fine sanding paper, then remove all 
sanding dust. Apply STOCKARYD onto 
a soft cloth then wipe over the surface 
to create a thin, even film. Leave to 
penetrate the surface for approx. 20 
minutes. Wipe-off any unabsorbed 
oil with the cloth. Let the surface 
dry and repeat the oil treatment 1-2 
times if required, depending on the 
absorbency of the wood.
Drying time:
Touch-dry and water repellent after 
4-6hrs. Re-coatable after 10-12 hours 
(20 ± 5°C, rel. humidity 45-70%). 
Coverage: 14-18 m²/500 ml for one 
treatment ‒ depending on the 
absorbency of the wood.
Storage life:
36 months in unopened factory-
sealed container. Storage life of 
opened container is 12 months, when 
the container is closed properly. To 
easily re-open the container again, 
clean oil out of the sealing rim and 
sides of the container until it is dry.
Contents:
Linseed oil and tung oil.
Warning:
This product is not hazardous 
according to regulation (EC) 
No1272/2008.
Soak any used cloth impregnated with 
this product in water immediately 
after use, or store in an airtight glass 
or metal container to prevent the risk 
of self-ignition.
Keep out of reach of children and 
make sure that the container is 
properly closed after use. Do not take 
internally. Use only in well-ventilated 
areas. Ensure that you wear protective 
equipment such as, safety glasses and 
gloves when handling the oil. Avoid 
contact with skin and eyes. In case of 
contact with eyes, rinse immediately 
with plenty of water and seek medical 

advice. If ingested, seek medical 
advice immediately and show this 
container or label. This product may 
cause an allergic reaction for people 
who are allergic to tung oil.

עברית
הוראות:

שייפו קלות את המשטח עם נייר לטש עדין, 
והסירו את האבק מהליטוש. ספגו שמן 

STOCKARYD על גבי בד רך ומשחו על פני 
השטח שכבה דקה ואחידה. הניחו לחומר 

לחדור למשטח במשך כ- 20 דקות. נגבו את 
כל השמן שלא נספג בעזרת הבד. תנו לפני 

השטח להתייבש וחזרו על אותה פעולה 1-2 
פעמים אם נדרש, בהתאם ספיגה של העץ.

זמן ייבוש:
יבש למגש ועמיד במים לאחר 4-6 שעות. 

ניתן ליישם שכבה נוספת אחרי 10-12 שעות 
)בטמפרטורה 5°C ± 20, לחות יחסית -45

70%(. שטח כיסוי: 14-18 מ"ר/500 מ"ל- תלוי 
ביכולת הספיגה של העץ.

חיי מדף:
36 חודשים כאשר המיכל סגור מהמפעל. 
אורך חיי האחסון של מיכל פתוח הינו 12 

חודשים, כאשר הוא סגור כראוי. כדי לפתוח 
מחדש את המיכל בקלות, יש לנקות את 

השמן משפת איטום הצדדים של המיכל עד 
שהוא יבש.

מכיל:
שמן פשתה ושמן טנג.

אזהרה:
מוצר זה לא מסווג כחומר מסוכן על-פי תקן 

.EC( No 1272/2008(
השרו כל בד ספוג בחומר זה במים מיד לאחר 

השימוש, או אחסנו אותו בכוס אטומה או 
מיכל מתכת כדי למנוע התלקחות.

הרחיקו מהישג ידם של ילדים וודאו שהמיכל 
סגור כראוי לאחר שימוש. אין לבלוע את 

המוצר. בעת השימוש במוצר, יש לוודא כי 
המקום מאוורר היטב. וודאו כי אתם לובשים 

ציוד מגן כמו משקפי מגן וכפפות כאשר אתם 
משתמשים בשמן. סגרו היטב את המיכל 

לאחר השימוש. הימנעו ממגע עם העור או 
העיניים. מקרה של מגע עם העיניים, יש 

לשטוף מיד עם מים ולפנות לייעוץ רפואי. 

במידה והחומר נבלע, יש לפנות מיד לייעוץ 
רפואי ולהציג בפני הרופא את המיכל או 

התווית. מוצר זה עלול לגרום לתגובה אלרגית 
לאנשים האלרגיים לשמן טנג.


