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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Smaltoxyl TEAK OIL е безцветно специално обработено масло, 

комбинирано с хидроизолационен восък, предназначено за 

поддържане и освежаване на твърда дървесина като тик, 

махагон, ироко и друга екзотична дървесина. Подходящо за 

използване на закрито и на открито. Подновява естествените 

масла в твърдата дървесина, които се губят поради износване 

с течение на времето. Подчертава и освежава естествената 

красота на дървесината, като я предпазва от вода, слънце, 

соли и маслени вещества, като същевременно ѝ позволява да 

„диша“. Идеално за градински мебели и палуби от твърда 

дървесина. Отличава се със страхотни експлоатационни 

характеристики, лесна работа и изключително добро 

разнасяне. Прониква и не образува филм. Продуктът не 

съдържа биоциди. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Специфично 

тегло 

0,80 – 0,82 kg/l 

Разреждане 
Продуктът е готов за употреба 

Продължителност 

на съхнене 

Сухо на допир след 3 – 4 часа  

ЛОС  

Категория 

„Попиващи бои за дърво“. Прагова 

стойност на ЛОС тип D = 700 g/l. 

Максимално съдържание на ЛОС в 

готовия за употреба продукт = 550 g/l. 

Покрива законовите изисквания след 

2011 г. ЛОС: летливи органични 

съединения с точка на кипене < 250°C. 

Покривност 
15 – 17 m²/l на слой, когато 

повърхността е подготвена правилно. 

Повторно 

нанасяне 

Може да се покрие 6 – 8 часа след 

заздравяването на първия слой. 

Посочените времена са по-

продължителни при студени и влажни 

условия!  

Цветове 
Безцветен – прозрачен. 

 

 

 

Smaltoxyl  

TEAK OIL 

ЗАЩИТНО МАСЛО ЗА ТИК И 

ЕКЗОТИЧНА ДЪРВЕСИНА 

 Продължителност на 

съхнене 3 – 4 часа  

 Разреждане: Продуктът е 

готов за употреба. 

 Повторно нанасяне: 6 – 8 

часа след заздравяването на първия 

слой  

 Покривност: 15 – 17 m²/l на 

слой, когато повърхността е 

подготвена правилно  

 Разфасовки: 750 ml, 2,5 l 

Нанасяне: Четка, гъба 
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

Почистете щателно повърхностите от мазнини, прах, масла, стар лак 

и т.н. Изшкурете старателно, за да се отворят порите на дървесината, 

след което отстранете праха. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разбъркайте добре преди нанасяне. Нанесете 1 – 2 слоя консервант 

Smaltoxyl TEAK OIL. Върху стара, износена и неподдържана дървесина 

нанесете допълнителен слой. Пет минути след нанасянето на всеки 

слой избършете излишния материал с кърпа. Препоръчва се Smaltoxyl 

TEAK OIL да се нанася веднъж годишно за правилна и дългосрочна 

поддръжка и защита на твърда дървесина. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

По време на работа поддържайте инструментите влажни в контейнера 

или ваната с лак. Оставете продукта от инструментите да се отцеди 

добре обратно в контейнера, след което ги почистете с разредител 

Smaltolux WHITE SPIRIT, топла вода и сапун. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Температура в диапазона 8 – 35°C и относителна влажност под 85%. 

Неблагоприятните условия удължават времето за съхнене и 

заздравяване. 

СЪХРАНЕНИЕ 

След използване затворете плътно контейнера, за да съхраните 

добрите експлоатационни на продукта за бъдеща употреба. 

Съхранявайте на хладно място. Предпазете материала от излагане на 

слънчева светлина. 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

Вижте Информационния лист за безопасност на материалите (MSDS) за 

подробни инструкции за безопасност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, 

проведени в акредитирани лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството 

на продукта се гарантира от компанията, в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата 

за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и 

да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на указанията за 

употреба. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


