
• MATOWY
• 1L – 2,5L – 5L
• ± 8m²/L
• Czas schnięcia 24h
• Czyszczenie narzędzi – benzyna lakowa

OLEJ DO TARASÓW
POLSKI KLIMAT

• Odporny na działanie promieniowania UV
• Głęboka IMPREGNACJA włókien drewna
• AQUA-BLOCK – efekt perlenia kropli wody
• Olej lniany – zapobiega szarzeniu drewna



Produkt na bazie naturalnego oleju lnianego z dodatkiem żywic alkidowych, sprawdzony w wymagającym polskim klimacie. Wnika
głęboko w drewno, zabezpieczając je przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.
Jest przeznaczony do ochrony i dekoracji powierzchni tarasowych z gatunków krajowych, takich jak sosna, modrzew, świerk,
a także drewna tekowego i egzotycznego.
Można go stosować na drewno poddane impregnacji ciśnieniowej.

• Zapewnia długotrwała ochronę przed promieniowaniem UV i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
• AQUA-BLOCK - hydrofobowa formuła zapobiega wnikaniu kropli wody w powierzchnie.
• Chroni powierzchnię przed plamami i zatłuszczeniem.
• Głęboko wnika w drewno i wzmacnia jego strukturę.
• Mikroporowaty - pozwala drewnu oddychać.
• Przywraca drewnu naturalna barwę.
• Pozwala zachować naturalny kontakt z drewnem.
• Odporny na działanie chlorowanej wody.
• Nie powoduje śliskości tarasów.
• Zaolejowana powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu.
• Odporny na ścieranie.

Drewno musi być surowe, czyste i suche.
• Drewno surowe: lekko przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić.
• Drewno pokryte warstwą lakieru: starą powłokę usunąć mechanicznie lub chemicznie za pomocą Żelu do usuwania starych 
powłok V33. Na koniec lekko przeszlifować papierem ściernym 120 i odpylić.
• Drewno stare (wcześniej olejowane): wyczyścić, przeszlifować papierem ściernym, a następnie odpylić.

• Nałożyć obficie pierwszą warstwę oleju na powierzchnie za pomocą pędzla.
• Po max. 30 minutach usunąć nadmiar oleju do sucha za pomocą bawełnianej szmatki.
• Należy obserwować powierzchnie podczas olejowania, by nie dopuścić do zaschnięcia warstwy oleju na drewnie. W przypadku 
wysokiej temperatury i nasłonecznienia olej schnie szybciej i może być konieczne wcześniejsze usuniecie jego nadmiaru, by nie 
dopuścić do utworzenia się powłoki.
• Po 24 godzinach nałożyć drugą warstwę oleju w ten sam sposób i po max. 30 minutach ponownie usunąć do sucha jego 
nadmiar.
• Taras pozostawić do wyschnięcia i utwardzenia na 24 godziny.
• Na zabezpieczonym tarasie należy wykonać test kropli wody. W tym celu należy nanieść niewielką ilość wody na powierzchnie.
Jeśli nie wnika w drewno, jest ono wystarczająco zabezpieczone. W przeciwnym razie należy nałożyć dodatkową warstwę oleju.

• Częstotliwość pielęgnacji i renowacji zależy od warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
• Zaleca się powtarzać aplikacje nowej warstwy oleju przynajmniej raz w roku.
• 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 usunięcia drobnych plam zaleca się użycie Środka czyszczącego do tarasów V33.
• Do oczyszczenia drewna olejowanego zaleca się stosowanie środków do czyszczenia powierzchni olejowanych.

PRZEZNACZENIE

WŁAŚCIWOŚCI

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

PIELEGNACJA

NAKŁADANIE
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Ostateczny efekt kolorystyczny zależy m.in. od wyjściowego koloru drewna i właściwości podłoża oraz prawidłowej aplikacji 
oleju. Należy wykonać próbna aplikacje oleju w niewidocznym miejscu.
• W celu biobójczej ochrony drewna przed nałożeniem oleju należy zastosować Impregnat do drewna budowlanego V33.

UWAGA. EUH208: Zawiera Kwasy tłuszczowe oleju talowego, trimery nienasyconych kwasów tłuszczowych w
C18. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. H226: Łatwopalna ciecz i pary. EUH066: Powtarzające
się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady
lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P210: Przechowywać z dala od

źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palic. P271: Stosować 
wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi 
przepisami. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/i): 500g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 420g/l LZO.
Okres ważności 5 lat. Data produkcji na opakowaniu.


