
EZ-100 parkimise kasutusjuhis.

EZ-100 on üks kõrgekvaliteedilisematest parkimisainetest,millel on väike kulunorm ja sa saad parkida 
väiksema ainekogusega rohkem nahku.EZ-100 park on vastupidav,valge ja pehme ning veniv.EZ-100 
pargitud nahka saad kasutada nii topiste tegemisel,kui rõivaste õmblemisel,samuti vaibaks.EZ-100 
pargitud nahk on kasutamisel vastupidav ja pestav.

Komplekt sisaldab juhist ,EZ-100 ,Pro-Plus Õli ja Saftee-Acid.

Ettevalmistus.

1.Nahasta loom ja riputa nahk mõneks tunniks jahtuma.

2.Eemalda nahalt liha ja membraanid,puhasta hoolikalt.Kui kasutad nahka rõivasteks või trofee vaibaks,
siis võid naha kuivatada,kui topise valmistamiseks,siis on soovitav soolata - toimi järgnevalt.
Raputa nahad mälva poolt paksu soolakihiga üle,aseta nahad üksteise peale, mälv vastu mälva ja karv 
vastu karva, kergelt kaldu alusele.Lase kuivada 1-2 päeva.

3. Raputa nahad mälva poolt paksu soolakihiga üle,aseta nahad üksteise peale, mälv vastu mälva ja karv 
vastu karva, kergelt kaldu alusele.Lase kuivada 1-2 päeva.

4.Kui nahad kuivad,siis raputa üleliigne sool maha ja lisa uut kuiva soola.Virnasta nahad uuesti ja lase 
soolduda 24 tundi – seejärel eemalda lahtine sool.Lase nahkadel kuivada ja seejärel võid ladustada.
Soolamine ja kuivatamine on tähtis,kuna see väldib naha ülikiiret kuivamist ,üleliigsed vedelikud saavad 
nahast välja imbuda ja nahk ei veni välja ega tõmbu kokku.Võid kasutada Iodeeritud ,kui ka Iodeerimata 
soola.

5.Kui oled valmis parkimiseks,siis pane nahad likku kangesse soolalahusese (3,8 L vee kohta 900g 
soola) või kasuta RITTEL'S ULTRA-SOFT (US-609) naha pehmendamiseks ja pingetest vabastamiseks.
Leota nahku 10-24 tundi või kui nahk on täiesti pehme.Soolatud nahad pehmenevad kiiresti,kuid 
kuivatatud (eriti rasvaste) nahkade pehmendamiseks oleks hea kasutada  RITTEL'S ULTRA-SOFT (US-
609) .Lisa 4 supilusikat US-609 iga 3,8 L vee kohta, kui on rasvased nahad,siis 8 supilusikat.Leota 
nahku 6-12 tundi,seejärel loputa hästi ja pane otse marineerimisvanni.Alati eemalda vereplekid enne 
marineerimist.

6.Saftee-Acid Marineerimine.

EZ-100 park sobib kõigi enamlevinud marinaadidega - Oksaal-, Sipelg-, Sidrunhape ja võrdne Maarjas 
marineerimisega.Siiski soovitame kasutada Saftee-Acid’it,et vältida vähesest kogemusest tuleneda 
võivad probleeme.
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Saftee-Acid marinaadi lahus .Sega valmis piisav kogus lahust,et nahk oleks täielikult lahuses.3,8L 
lahuse valmistamiseks 

3,8 L    Leiget vett
15 ml    Saftee-Acid
450g     Soola

Kontrolli lahuse pH taset,see peaks olema all 2.0 pH tavaliselt on 1.1 pH ja lahuse soolasisaldus 40% või 
rohkem ( kui võimalik kasuta salinomeetrit).Marineeri nahku vähemalt kolm päeva,naha värv peaks 
muutuma piimjaks ja poolläbipaistvaks.

7.Hööveldamin,rasvatustamine,pesemine,loputus.

Peale kolmepäevast marineerimist võta nahad marinaadist välja ja lase neil 1 tund kuivada.Väiksemad ja 
kergemad nahad võib jätta hööveldamata,kuid suurulukite nahad peaks kindasti hööveldama,kas siis 
masinaga või käsitsi spetsiaalse noaga. Rasvatustamiseks kasuta RITTEL'S Super Solvent (SS-618) ja 
pesemiseks RITTEL'S Washer (RD-601) –pesulahus valmista sedasi üks klaas RD-601 3,8L vee kohta 
ja pese nahku 10-15 minutit ja loputa .Kui on vajalik rasvatustamine  ,siis võta lahuse valmistamiseks 60 
ml  SS-618 3,8L vee kohta,leota nahku lahuses pool tundi ja loputa..Peale hööveldmist tuleb alati nahad 
panna tagasi marinaadi vähemalt 24 tunniks,et lahus pääseks põhjalikult töötlema alasi,kuhu enne võib-
olla ei pääsenud ligi.
Kui soovid võid nahad nüüd jätta marinaadi kuni kaheks nädalaks.

8.Neutraliseerimine.

Kui oled valmis parkimiseks,siis võta nahad marinaadist välja ja lase neil 1 tund nõrguda.Valmista 
neutraliserimise lahus – võta 30g söögisoodat iga 4L vee kohta.Leota nahku lahuses 20 minutit aegajalt 
segades,seejärel loputa ja lase nõrguda 1 tund.

9.EZ-100 parkimine.

Parkaine on väga tundlik.Alati kontrolli pH lahuse taset nii enne nahkade lahusesse panemist,kui ka 30 
minutit hiljem.EZ-100 pargib 4.0 pH juures.Kui pH on väiksem kui 4.0 lisa väike annus soodat,kui 
kõrgem,siis väike kogus marinaadi (ära viska marinaadi kohe ära).Lahuse segamisel lisa enne EZ-100 ,
lahusta see vees ja peale seda lisa sool.Kui pargid korraga mitu nahka,siis aseta need parkimislahusesse 
kõik korraga,mitte üksteise järel mõne aja jooksul,sest parkimislahus on kiire toimega ja esimene nahk 
tarvitab lahusest parkaine ära.



EZ-11 pakimismeetod märja naha kaalul  - Peale nahkade neutraliseerimist lase nahkadel 1 tund nõrguda,
seejärel kaalu nahad üle,nii saadki naha märja kaalu.See on kõige ökonoomsem parkaine kasutamise 
meetod.
Iga 0,454 kg nahakaalu kohta võta:

1.9 L    vett
14 g     EZ-100
113 g    soola

Hoida nahku parkimislahuses normaalsel toatemperatuuril 16-20 tundi.Enamus nahku peavad pargitud 
saama 24 tunniga.KUNAGI ÄRA ÜLETA PARKIMISEKS ETTENÄHTUD AEGA! Peale kõige 
rohkem 24 tunni möödumist võta nahad lahusest välja ,loputa neid ja lase nõrguda ainult 20 minutit – 
MITTE ROHKEM! 

10.Õlitamine ja kuivatamine.

Kui nahad on 20 minutit nõrgunud,siis laota nad horisontaalsele pinnale.Nüüd töötle mälv Kuuma Õli/
Vee mikstuuriga,selleks võta 1 osa ProPlus Oil ja 2 osa vett, mikstuuri nahale kandmiseks võid kasutada 
pintslit.Kanna õli/vee lahust nahale kuni lahus on veel kuum,kui jahtub maha aja uuesti kuumaks.Nahad 
peavad olema toatemperatuuril.Kui nahad õlitatud,siis aseta nad mälv vastu mälva ja karv vastu karva 
üksteise peale ja lase õlil imbuda 4 – 6 tundi soojas kohas.
Peale seda riputa nahad kuivama ,tavaliselt 1-2 päeva,kui nahad on 95% kuivad mudi nad pehmeks ja 
peale lõplikku kuivamist puhasta liivapaberiga üle.  
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