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Подготовка на повърхността:   
• Дървото трябва да бъде чисто, сухо и обезмаслено. Ако дървесината е силно замърсена, препоръчваме

 
Препоръки:   

OLI-NATURA Yacht & Teak Oil е универсално масло за екстериорни приложения с високоефективна дългосрочна 
UV  защита,  особено  устойчиво  на  атмосферни  влияния  и  подходящо  за  поддръжка  на  палуби,  тераси,  дървени 
подове около басейни, градински мебели от твърда и екзотична дървесина, както и за импрегнирани под налягане 
меки дървесини. Маслото създава износоустойчива повърхност и подчертава естествения цвят и шарка на дървото. 
Продуктът се нанася лесно и прониква дълбоко. Маслото ефективно блокира UV светлината и предпазва дървото от 
посивяване или чупливост.
Свойства и стандарти за изпитване:  

• EU – Директива за декоративни бои 
•    DIN 71-3 (безопасност на играчките) 
•      DIN 53160 (устойчив на слюнка и пот)
•    Без формалдехид и ароматни съединения
•    Без биоцидни вещества и консерванти 

Код за поръчка: Натурално/безцветно (A01397), Тик (A01398) 
Опаковка: 3л, 1 л
Състав:  Модифицирани растителни масла като ленено масло; изопарафинов въглеводород с 
фармацевтично качество; изсушаващи добавки без съдържание на олово, светлоустойчиви почвени и минерални 
пигменти, микронизиран титаниев оксид.

• Не използвайте при температура под +15°.C 
• Разклатете добре преди употреба!  
• Не нанасяйте във влажно време или под директна слънчева светлина. 
• Опасност от самозапалване! Почистете замърсените кърпи / тампони веднага след употреба или ги потопете във вода.
•     Смесете кутиите с различни партидни номера преди употреба, за да избегнете различия в цвета.
•  Отстранете излишното масло от повърхността, за да избегнете образуването на локви.

 първо почистване с почистващ препарат за дърво OLI-NATURA. Ако е необходимо, шлайфайте грапавите 
участъци с шкурка (P220).

• Полирайте с бял тампон на ръка след като е престояло 20-30 минути.
• Ако дървото е много сухо, повторете стъпката, описана по-горе.
•     В зависимост от климатичните условия, повърхността трябва да е суха без прах след 1-2 часа и напълно суха след 
2-3 дни. 

Последваща обработка и поддръжка:  
Използвайте OLI-NATURA Yacht & Teak Oil for за възстановяване и поддръжка два пъти годишно или според изискванията. За
 поддържащо почистване препоръчваме OLI-NATURA почистващ препарат за дърво.

Нашите устни и писмени препоръки за употреба могат да предоставят само необвързващи съвети. Те се основават на нашия опит
и текущото състояние на знанията ни по отношение на практическата употреба. Тези препоръки обаче не освобождават
потребителя  от  задължението  да  тества  пригодността  на  продукта  по  предназначение  сам.  Това  изявление  заменя  всички 
предишни версии. Последна актуализация: 13.07.2015 / AS 

•  Разбъркайте добре маслото.  Работете на участъци по 5-10 кв.м.  Налейте масло върху повърхността (40-80 гр. / кв.м.
 в  зависимост  от  типа дърво) и веднага разпределете равномерно и тънко по посока на фладера на дървото.

Срок на годност:  24 месеца в неотваряни оригинални опаковки. Температура на съхранение и транспорт: под + 30°C / над+5°С.  
Класифициране:  За подробности относно етикетирането и инструкции за безопасност, моля, вижте нашия лист с данни за 
безопасност на адрес www.oli-lacke.de.
Разход:                  1-2 слоя I 40-80 гр/кв.м на слой (12-25 кв.м/л), в зависимост от абсорбирането на повърхността.
Инструменти:  валяк за масло, четка за масло или памучна кърпа, бял тампон  
Инструкции за употреба:  

OLI-NATURA Yacht & Teak oil
ВОДОУСТОЙЧИВО  МАСЛО  ЗА  ТВЪРДА  ДЪРВЕСИНА  С  UV  ЗАЩИТА  ЗА  ОСНОВНА  ОБРАБОТКА  И  ПОДДРЪЖКА  

НА ПАЛУБИ, ТЕРАСИ И ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ 
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