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SMALTOXYL hydro 

Decking Oil 

 Хибридно масло на водна 
основа 

 Импрегниране 

Разходна норма: 10 ± 
2 м²/л 

Време за съхнене: 

½-1 час 

Разреждане: Готов за употреба 
(0%) 

Повторно полагане: 1-
1½ часа 

Опаковка: 750 мл, 2,5 л 

Инструменти: Четка, валяк, 
баданарка 

 

 
 

 

 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Το Smaltoxyl hydro DECKING OIL е хибридно 

водоразтворимо масло с лек мирис. Лесно се полага и 

изсъхва, което способства за бързо приключване на 

работата. Устойчиво на хлорирана и морска вода! 

Революционната му хибридна технология съчетава 

проникващите свойства на маслото с издръжливостта на 

акрила, което прави продукта изключително устойчив на 

атмосферни влияния. 

Маслото отблъсква водата, съдържа специални UV 

филтри и инхибитори на мухъл, които допринасят за по-

висока защита на повърхностите.  

Идеален за външни палуби от бор, ироко, тик и други 

видове дървесина, а също така за подновяване на стари 

повърхности, изложени на влага и пряка слънчева 

светлина. 

Не се препоръчва за други повърхности, освен дървени 

и за повърхности, предназначени за движение на 

колесни средства. 
 

 

Специфично 
тегло 

1,00-1,04 г/л 

Разходна 
норма: 

10 ± 2 м²/л върху правилно подготвена 
повърхност, в зависимост от 
абсорбиращата способност на 
дървесината. 

Разреждане Готов за употреба (0%) 

Време за 
съхнене: 

Сух при допир след ½-1 час. 

Повторно 
полагане: 

1– 1½ часа след предишното полагане 
Посоченото време се удължава при ниски 
температури и висока влажност. 

Категория 

ЛОС 

„Абсорбиращи се продукти за дърво“ 

Тип Y. Пределна стойност на ЛОС = 130 
г/л. Максимално съдържание на ЛОС в 
готов за употреба продукт = 45 г/л VOC или 
ЛОС: летливи органични съединения с 
точка на кипене <250ᵒC 

Бояджийски 
инструменти 

Четка, валяк, баданарка 

Оттенъци 
Предлага се безцветно и с цвят тик 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Готовност за 
експлоатация 
на дървените 
повърхности 
след полагане 

16 часа след полагането, дървените 

повърхности могат да поемат ненатоварен 

пешеходен трафик. 
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Повърхността трябва да бъде суха, чиста от прах, грес, мазнини, 

обелена стара боя, масла, ронливи частици, смола или остатъци от 

други защитни продукти за дървесина. Корозираните, боядисани или 

лакирани повърхности трябва да се обработят с шкурка, докато се 

появи „гола“ здрава дървесина. Ако рендосаните дъски са с 

гланцова/сатенена повърхност, почистете ги с фина шкурка. Това 

помага да се отворят порите и Smaltoxyl hydro DECKING OIL да 

проникне дълбоко в дървесината. 

 ПОЛАГАНЕ:  

DECKING OIL HYDRO е готов за употреба. Разбъркайте добре преди 

употреба. Нанесете един слой DECKING OIL HYDRO върху правилно 

подготвена, суха и чиста повърхност, следвайки рисунъка на 

дървесината. След като дървесината загуби своя „мокър“ вид 

(изсъхне), нанесете втория слой. Ако е необходимо, повторете 

процедурата. 2-4 слоя Smaltoxyl hydro DECKING OIL се полагат, когато 

дървесината е пореста или повърхностите постоянно са подложени 

на действието на влага или пряка слънчева светлина. За правилна и 

дълготрайна защита на дървените повърхности се препоръчва 

Smaltoxyl hydro DECKING OIL да се полага всеки 1-2 години или когато 

се наблюдава износване. 
 

 

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в 

съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете старателно 

маслото от инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с 

топла вода и сапун. Да не се допуска попадането на замърсена с 

продукта вода в подпочвените води. 
 

 

Температура на околната среда 8-30οС и относителна влажност по-

ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на 

полагане могат да променят крайните свойства на боята. 

 
 

След работа затворете добре кутията, за да остане боята годна за 

бъдеща употреба. Да се съхранява на хладно място. Пазете продукта 

от замръзване и въздействието на пряка слънчева светлина. Запазете 

остатъка от маслото за бъдеща употреба. Повторната употреба на 

продукта може да сведе до минимум вредното въздействието на 

жизнения му цикъл върху околната среда. 
 

 

Преди употреба прочетете етикета. Да се пази от деца. Повече 

информация ще намерите в информационния лист за безопасност на 

продукта (MSDS). 

Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на 

акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта е 

гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като 

производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на продукта 

и неспазване на инструкциите за употреба. 

СЪХРАНЕНИЕ 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ 

http://www.vechro.gr/

