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CARACTERISTICI GENERALE 

Smaltoxyl TEAK OIL este un ulei incolor tratat special combinat 

cu ceară hidroizolantă destinat întreținerii și împrospătării 

lemnului de esență tare precum tec, mahon, iroko și a altor 

tipuri de lemn exotic. Potrivit pentru utilizarea în interior și la 

exterior. Completează uleiurile naturale ale lemnului de esență 

tare care se pierd în timp din cauza uzurii. Scoate în evidență și 

înviorează frumusețea naturală a lemnului protejându-l 

împotriva apei, soarelui, sărurilor și a substanțelor uleioase, 

permițând în același timp lemnului să respire. Ideal pentru 

mobilier și terase de grădină din lemn de esență tare. Oferă 

performanțe excelente; permite o aplicare ușoară și se distribuie 

în mod excepțional. Pătrunde în lemn și nu formează o peliculă. 

Produsul nu conține biocide. 

SPECIFICAȚII TEHNICE  

Greutate 

specifică 

0,80-0,82 kg/l 

Diluare 
Gata pentru utilizare 

Timp de uscare 
Uscat la atingere în 3-4 ore  

Categoria  

COV 

„Baițuri care nu formează peliculă”. Tip D. 

Valoarea de prag pentru COV = 700 g/l. 

Conținut maxim de COV al produsului gata 

pentru utilizare = 550 g/l. Îndeplinește 

cerințele legale în vigoare după 2011. 

COV: compuși organici volatili cu un punct 

de fierbere <250 °C. 

Randament de 

acoperire 

15-17 m²/l pe strat, pe o suprafață 

pregătită corespunzător. 

Aplicarea unui 

strat 

suplimentar 

Permite aplicarea unui strat suplimentar la 

6-8 ore sau după uscarea primului strat. 

Aceste perioade se măresc în condiții de 

vreme rece și de umedă!  

Culori 
Incolor – Transparent. 

 

 

 

Smaltoxyl  

TEAK OIL 

ULEI DE PROTECȚIE PENTRU 

TEC ȘI LEMN EXOTIC 

 Timp de uscare 3-4 ore  

 Diluare: Gata pentru utilizare. 

 Aplicarea unui strat 

suplimentar: 6-8 ore sau după ce 

primul strat s-a uscat  

 Randament de acoperire: 15-

17 m²/l pe strat, pe o suprafață 

pregătită corespunzător  

 Ambalaj: 750 ml, 2,5 l 

Utilizare: Pensulă, cârpă 
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PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

Curățați temeinic suprafețele de grăsimi, praf, uleiuri, lacuri vechi etc. 

Șlefuiți bine pentru a deschide porii lemnului și îndepărtați praful. 

UTILIZARE 

Amestecați bine înainte de aplicare. Aplicați 1-2 straturi de agent de 

protecție Smaltoxyl TEAK OIL. Pe lemnul vechi, uzat și neîntreținut, 

aplicați un strat suplimentar. La cinci minute după aplicarea fiecărui 

strat, ștergeți materialul în exces cu o cârpă. Se recomandă aplicarea 

Smaltoxyl TEAK OIL o dată pe an pentru întreținerea și protecția adecvată 

și îndelungată a lemnului de esență tare. 

CURĂȚAREA SCULELOR 

În timpul lucrului mențineți sculele „umede” în recipient sau în tava 

pentru vopsire. Scurgeți bine vopseaua de pe scule înapoi în recipient și 

curățați-le cu diluant Smaltolux WHITE SPIRIT, apă fierbinte și săpun. 

CONDIȚII DE UTILIZARE 

Temperatura 8-35 °C și umiditatea relativă mai mică de 85%. Condițiile 

adverse întârzie uscarea și întărirea. 

PĂSTRARE 

După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în 

stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros. 

Protejați materialul împotriva expunerii la soare. 

NOTE 

Pentru instrucțiuni de securitate detaliate, consultați fișa cu date de 

securitate (FDS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt 

rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de 

companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne 

asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea 

corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


