
 
 
 

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU 
 

OLEJ TUNGOWY (UV) 
 

DO TARASÓW I MEBLI OGRODOWYCH 
 

 
WŁAŚCIWOŚCI: 
Olej tungowy do tarasów i mebli ogrodowych to niezawodna formuła naturalnego oleju tungowego o jedwabistej powłoce 
do impregnacji drewna na zewnątrz. Podkreśla naturalne piękno drewna. Spowalnia proces szarzenia w wyniku 
sezonowej pielęgnacji. Głęboko wnika w drewno, skutecznie zabezpieczając je przed niszczącym działaniem warunków 
atmosferycznych: wodą, wilgocią, śniegiem. Odporny na promienie UV. 

ZASTOSOWANIE: 
Do impregnacji tarasów, altan, mebli ogrodowych, łodzi, a także elewacji wykonanych z paneli sidingowych, z drewna 
krajowego i egzotycznego, twardego i miękkiego. 

PRZYGOTOWANIE: 
Powierzchnie drewniane muszą być suche, czyste, wolne od kurzu i innych zabrudzeń. Wilgotność drewna nie powinna 
przekraczać 18%. Wilgotność powietrza od 40% - 60%. 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem wymieszać. Nakładać równomiernie przy użyciu wałka lub pędzla w temperaturze od 15oC do 25oC. Nie 
nakładać oleju, gdy istnieje ryzyko opadów deszczu w ciągu 24 h. Nakładać, aż do nasycenia powierzchni. Nadmiar  
oleju usunąć. Zaleca się dwukrotną pielęgnację w ciągu roku. 

 
UWAGA: Istnieje ryzyko samozapłonu. Zabrudzone olejem szmatki zaleca się zanurzyć w wodzie lub umieścić w 
metalowym szczelnie zamkniętym pojemniku 

 
CZAS SCHNIĘCIA: ok. 24 godzin Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury i wilgotności względnej powietrza 
oraz gatunków drewna 

ZUŻYCIE: 100 – 120 ml/m2. 
Wydajność z 1 litra 8 – 10 m2 . 
Zużycie jest uzależnione od gatunku drewna i stopnia nasycenia. 

 
MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 
+5OC. 

 
DANE TECHNICZNE: 
Postać: ciecz 
Barwa: słomkowa 
Zapach: charakterystyczny 
Zakres temperatur wrzenia: 187- 213oC 
Temperatura zapłonu: 60oC 
Właściwości utleniające: brak 
Gęstość: 0,78g/cm3 
Przydatność: 24 miesiące od daty produkcji 
Wielkość opakowania: 0,75 L, 2,5L, 5L 
Nr artykułu: 0967 

 
 
 
 
 
 
 

 
W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta 
techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej 
niniejsza karta traci swą ważność 

 


