
• Chroni drewno przed działaniem wody (posiada zdolności 

hydrofobowe), promieniowaniem UV oraz plamami

• Odporny na działanie chlorowanej wody 

• Przywraca drewnu naturalną barwę

• Mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać 

• Pozwala zachować naturalny kontakt z drewnem 

• Chroni przed plamami i zatłuszczeniem 

• Nie powoduje śliskości powierzchni tarasów 

• Łatwy w utrzymaniu 

• Efekt matowy

INFORMACJE

Zastosowanie: powierzchnie tarasowe z drewna tekowego, egzotycznego lub gatunków europejskich. 
Doskonały do zabezpieczania elementów pionowych budynków drewnianych (fasady drewniane, listwy, 
sztachety). Można go stosować na drewno poddane impregnacji ciśnieniowej.

Wydajność

Schnięcie*

Wykończenie

Czyszczenie

Olej do tarasów

poj. 1L; 2,5L; 5L

*między warstwami



Drewno musi być surowe, czyste i suche.
Drewno surowe: lekko przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić.
Drewno pokryte warstwą lakieru: wycyklinować, aż do odsłonięcia surowego drewna. Na koniec lekko 
przeszlifować papierem ściernym 120 i odpylić.
Drewno stare: wyczyścić, przeszlifować papierem ściernym, a następnie odpylić.

V33 Polska Sp. z o.o.  ul Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo

adres e-mail: v33pl@v33.com tel. 061 8945100

PRZYGOTOWANIE

APLIKACJA
Podczas nakładania pierwszej warstwy: pędzlem drewno obficie nasączyć olejem. Po ok. 15 minutach nałożyć 
drugą warstwę, nie czekając aż pierwsza warstwa wyschnie (metoda mokro na mokro). Taras jest 
zabezpieczony, gdy drewno nie wpija już oleju. Następnie, usunąć nadmiar oleju czystą, suchą szmatką i 
pozostawić do wyschnięcia na 24 h.
Pielęgnacja: częstotliwość pielęgnacji i renowacji zależy od warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. 
Utrata koloru drewna lub pojawienie się białych plam oznacza, ze należy nałożyć, w zależności od potrzeb, 1 
lub 2 warstwy oleju na miejsca zniszczone. Po nałożeniu oleju powierzchnia powinna być jednorodna i 
matowa.

• W celu biobójczej ochrony drewna przed nałożeniem oleju na surowe drewno zalecamy zastosowanie 
Impregnatu do drewna konstrukcyjnego V33.
• W celu usunięcia drobnych plam zaleca się użycie Środka czyszczącego do tarasów V33. 
• Do oczyszczenia drewna olejowanego zaleca się stosowanie środków do czyszczenia powierzchni 
olejowanych. 
• Aby upewnić się, ze drewno jest odpowiednio zabezpieczone, należy rozlać na drewno odrobinę wody. Jeżeli 
kropelki wody tworzą kuleczki, oznacza to, że drewno jest wystarczająco nasączone olejem. Jeżeli woda 
zostanie wchłonięta, drewno należy pokryć jeszcze jedną warstwą oleju, a następnie powtórzyć test. 
• Przed rozpoczęciem pracy zalecamy próbne naniesienie oleju na niewidoczną powierzchnię.
• Aby uzyskać więcej informacji można skontaktować się z naszym działem technicznym.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

KOLORY

Bezbarwny Tek Palisander

Olej do tarasów

mailto:v33pl@v33.com

