Eurochemia Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 54, Wrocław
+48 71 782 79 73; +48 501 487 896

OLEJ DO TEKU I DREWNA EGZOTYCZNEGO 900ML
STARWAX(43774)
Opis słownikowy
materiały

DREWNO EGZOTYCZNE

problemy

brudne drewno, plamy na drewnie, stare
drewno ogrodowe, wyschnięte drewno,
zaczernienia

Opis produktu

Starwax Specjalny olej Tek i drewno egzotyczne - odżywia i impregnuje meble ogrodowe z teku i innych gatunków
egzotycznych (Ipé, Eukaliptus, Bambus). Zapewnia bardzo długą ochronę przed wodą, plamami, tłuszczami. Filtr anty UV :
zapobiega powstawaniu szarej patyny wywołanej działaniem promieni słonecznych. Zawiera olej tungowy, który
gwarantuje wzmocnioną impregnację drewna. Zachowuje matowy i oryginalny aspekt drewna.
SPOSÓB UŻYCIA:
Zalecane jest użycie oleju przed i po sezonie letnim. Wstrząsnąć przed użycie.
Na małych powierzchniach:
Nasączyć olejem czystą i niepozostawiającą kłaczków szmatkę. Nakładać małymi okrężnymi ruchami. Pozostawić do
wyschnięcia na 10 – 15 minut. Następnie osuszyć powierzchnię suchą szmatką, żeby nie powstały smugi. Po 6 godzinach
nałożyć drugą warstwę tak jak pierwszą i osuszyć ją po 10 – 15 minutach.
Na większych powierzchniach (np. duży stół):
Nakładać obficie szerokim pędzlem zgodnie z kierunkiem włókien drewna. Pozostawić do wyschnięcia na 10 – 15 minut,
następnie osuszyć czystą, nie zostawiającą kłaczków szmatką. Po 6 godzinach nałożyć drugą warstwę tak jak pierwszą i
osuszyć ją po 10 – 15 minutach. Nie używać zaolejowanej powierzchni przed 24 godziny, żeby dokładnie wyschła. Przed
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użyciem produktu należy zapoznać się z zaleceniami i środkami ostrożności.
ZALECENIA:
Drewno surowe, nowe meble lub wcześniej olejowane czy lakierowane: przed nałożeniem Specjalnego Oleju należy
dokładnie przeszlifować i dokładnie odkurzyć a następnie odtłuścić przy użyciu Środka do odtłuszczania drewna
egzotycznego Starwax, żeby uniknąć reakcji chemicznej wcześniej stosowanych produktów. Na powierzchniach
zszarzałych od słońca przed olejowaniem zastosować Płyn do czyszczenia zszarzałego drewna tekowego i egzotycznego
Starwax. Olej nakładać w suche dni, przy temp. powyżej 12 stopni Celsjusza i jeśli to możliwe poniżej 24 stopni Celsjusza.
Nie stosować Oleju na drewnie: woskowanym, malowanym, lakierowanym, lazurowanym oraz w przypadku jakichkolwiek
przeciwwskazań producenta mebli. Olej może lekko przyciemnić drewno w zależności od jego gatunku. Zalecamy zrobienie
wstępnej próby na małej, niewidocznej powierzchni. Używane do olejowania szmatki i narzędzia należy umyć natychmiast
po użyciu (ryzyko samozapłonu przy przechowywaniu tkanin i narzędzi nasączonych olejem).
Zastosowanie: we wnętrzach – na zewnątrz
Nakładanie: szmatka niepozostawiająca kłaczków - pędzel
Wydajność: ok. 15 do 20 m2/1L.
Schnięcie: między warstwami 6 godzin.
Całkowite schnięcie 24 godziny.
Czyszczenie narzędzi: benzyna lakowa.
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