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Terrassen-Holzöl

Importer w Polsce:
Euro-Nova S.C. | ul. Powstańcw Wielkopolskich. 2A | 62-030 Luboń | tel. 61 899 12 26 | www.euro-nova.pl | e-mail: biuro@euro-nova.pl

Olej do drewnianych tarasów, ogrodzeń, mebli ogrodowych i pergoli

Właściwości:
Floorservice Terrassen-Holzöl jest szybki i łatwy w użyciu, wnika głęboko w drewno. Dzięki 
zawartości olejów naturalnych drewno pozostaje zdrowe i elastyczne oraz nie wysycha. Może 
również być używany do odświeżenia drewna, które było już zabezpieczone olejem. Szlifowanie 
zabezpieczonego olejem wcześniej drewna nie jest koniecznie. Bezwonny, odporny na ślinę i 
pot, zgodnie z wymogami normy DIN EN 71, części 3.

Zastosowanie:

Floorservice Terrassen-Holzöl jest wysokiej jakości olejem do zabezpieczania wszystkich 
rodzajów drewna stosowanego na zewnątrz, jak np. ogrodzenia, pergole, place zabaw, tarasy 
drewniane, schody, podłogi na balkonach, meble ogrodowe, itp. Olej nadaje się również idealnie 
do różnych gatunków drewna egzotycznego, np. Bangkirai.

Składniki:
Olej rycynowy, olej lniany, olej drzewny, zmodyfikowany ester żywicy naturalnej, izoparafina, 
pigmenty mineralne oraz kobalt, cyrkon i cynk jako składniki osuszające.

Informacje techniczne

Temperatura pracy: Powyżej 10ºC.
Czas schnięcia: 6-8 godzin (przy względnej wilgotności powietrza 65% i temperaturze 20ºC). 
Zużycie: 1 litr = około 15 – 25m².
Czyszczenie narzędzi: np: terpentyną.
Przechowywanie: W suchym i chłodnym miejscu.
Wskazówki bezpieczeństwa: VbF III. Ze względu na ryzyko powstania samozapłonu szmatki, 
pady, itp. przesiąknięte Floorservice Terrassen-Holzöl należy włożyć do wody. Następnie mogą 
one zostać usunięte wraz z innymi odpadami domowymi.
Utylizacja: resztki oleju w pojemnikach należy wyczyścić szczotką a następnie oddać do 
odpowiedniego punktu odbioru opakowań. Wyschnięte resztki produktu można usunąć wraz z 
innymi odpadami domowymi.

Wartość dopuszczalna dla tego produktu wg normy unijnej (kat. A/e 2010): max 400g/l Produkt 
zawiera: max. 390 g/l lotnych związków organicznych (VOC).

Opakowanie: 1000ml, 2500ml.

Sposób użycia:
Przed użyciem dobrze wymieszać. 
Olej do tarasów drewnianych Floorservice Terrassen-Holzöl jest gotowy do użycia. Powierzchnia 
musi być sucha, stabilna, chłonna, czysta, nie pokryta tłuszczem ani kurzem. Stary lakier i 
warstwy farby muszą zostać całkowicie usunięte. Zszarzałe drewno należy umyć Floorservice 
Holz-Entgrauer lub zeszlifować do surowego drewna. Następnie nanieść równomiernie 
Floorservice Terrassen-Holzöl za pomocą pędzla lub wałka. Nadmiar oleju usunąć za pomocą 
szmatki.

Wszystkie techniczne wskazówki dotyczące zastosowania bazują na obecnym stanie wiedzy i 
służą wyłącznie jako informacja dla Nabywcy/Użytkownika. Zalecenia udzielone według 
najlepszej wiedzy nie zwalniają nabywcy z odpowiedzialności sprawdzenia produktów, co do ich 
zdatności do zamierzonego zastosowania. Nie stanowią one umownego stosunku prawnego ani 
zobowiązań dodatkowych wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Stałą jakość gwarantujemy 
w ramach naszych „Ogólnych Warunków Sprzedaży”.
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