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 WOODEX AQUA WOOD OIL 
 

 
 
TYP PRODUKTU 
 

Wodorozcieńczalny olej do drewna, do stosowania na zewnątrz.  

ZASTOSOWANIE 
 

Naturalny olej do stosowania na zewnątrz. Do zabezpieczania drewnianych tarasów, pomostów 
i mebli ogrodowych. Nadaje się również do obiektów typu: drewniane ogrodzenia, pergole, 
zewnętrzne drzwi i schody. Do olejowania surowego, niezabezpieczonego drewna, drewna 
poddawanego obróbce cieplnej i impregnacji ciśnieniowej. Zabezpiecza drewno przed wilgocią 
i zabrudzeniami, po zabarwieniu, przed promieniami UV. Zapobiega pękaniu drewna. Nie zaleca 
się stosowania do szklarni oraz pomieszczeń, w którym przebywają zwierzęta udomowione.   

 
 
DANE TECHNICZNE  
 
Składniki stałe ok.  10 % obj.   
  
 
Lotne związki organiczne 
(VOC) 

Produktu nie uwzględnia dyrektywa UE dotycząca VOC. 
 

 
Zużycie: Drewno piłowane:        ok. 5-8 m2/l 

Drewno heblowane:     ok. 8-10 m2/l 
 

 
  

  

Gęstość ok. 1,0 g/ml 
  

 

 
Czas schnięcia w temp. +23°C 
– pyłosuchość 
-  suchy 
 
 
 
 

 
po 4 godz. 
po 16 godz.  
Należy unikać mechanicznego ścierania powierzchni w ciągu kilku pierwszych dni. W razie 
konieczności powtórnego nałożenia powłoki, odczekać ok. 24 godz. 

Czas schnięcia może być wydłużony gdy temperatura otaczającego powietrza jest niższa i/lub  
wzrasta wilgotność. 

Rozcieńczalnik, zmywacz          Woda. Sprzęt umyć natychmiast ciepłą wodą i środkiem myjącym. 
 

Wygląd 
 
 Kolory  
 
 Odporność na warunki  
atmosferyczne  
 
Opakowania  
(dostępność zależy od kraju) 

Absorpcja w głąb drewna zwykle nie pozostawia żadnej dostrzegalnej powłoki. 

Bezbarwny, brązowy i odcienie transparentne. 
 
Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie 
pokrywać raz w roku lub w razie potrzeby częściej. 

Bezbarwny: 0,9 l, 2,7 l, 9 l 
Brązowy: 0,9 l , 2,7 l, 9 l 
Szary: 0,9 l , 2,7 l, 9 l 

 

 
 
OZNAKOWANIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

Patrz karta charakterystyki. 
UWAGA ! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszystkie odpady 
produktu, pył farby, zużyte czyściwo itp. do momentu utylizacji powinny być zbierane i 
przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym dostępem powietrza 
np. zalane wodą lub niezwłocznie spalane. 
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SPOSÓB STOSOWANIA: 
 

 

Przygotowanie powierzchni Oczyścić podłoże, które chcemy zabezpieczyć. Jeżeli to potrzebne, zastosować środek do 
czyszczenia tarasów i pomostów RENSA TERRACE. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i 
zostawić do wyschnięcia. Usunąć wszelkie słabo przylegające elementy starych powłok i luźne 
fragmenty drewna. W przypadku olejowania surowego drewna zaleca się zabezpieczenie 
podłoża poprzez zastosowanie odpowiedniego impregnatu gruntującego z serii WOODEX. 
Usunąć starą powłokę farby lub lakieru przed olejowaniem. 
 

Nakładanie Przed użyciem dokładnie wymieszać. W przypadku produktów barwionych w maszynie może być 
konieczne dodatkowe mieszanie produktu w trakcie aplikacji. Nakładać na powierzchnię jedno- 
lub dwukrotnie pędzlem, gąbką lub poprzez zanurzanie.  

Olej można rozcieńczać 10-30% aby poprawić absorpcję. W zależności od jakości drewna 
olejowanie można kilkukrotnie powtarzać. Nadmiar oleju należy usunąć.  

Warunki nakładania 
 
 
 
 
 
 
PRZECHOWYWANIE           

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.  Wilgotność drewna powinna 
wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. 
Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia 
wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%. 
Unikać aplikacji przy silnym nasłonecznieniu lub wilgotności powietrza. 
 
NIE MOŻE ZAMARZAC 
 

 
Informacje zawarte w niniejszej karcie wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny, właściwe zależą 
na przykład od koloru i stopnia połysku. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki użytkowania i nakładania preparatu, odpowiadamy jedynie za jakość produktu i 
gwarantujemy, że przechodzi ona naszą kontrolę jakości. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty czy szkody wynikłe z niewłaściwego i niezgodnego z 
przeznaczeniem zastosowania produktu. Najnowsze wersje naszych kart charakterystyki produktu, kart charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz kart 
technicznych znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. 

 

 


