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 Technický list   
 

               TERRACE OIL                                                         4971-TE 

         Terasový olej    
                                                
Popis TERRACE OIL je směs modifikovaných přírodních olejů s uretanovou pryskyřicí, speciálně pro úpravu   
 povrchů dřeva v exteriéru. Jeho zvláštní formulace vyživuje a chrání dřevo a umocňuje jeho přirozenou krásu.  
 Pryskyřičná složka zvyšuje ochrannou funkci, kterou má směs olejů a činí odolným vodě a venkovnímu   
 prostředí. Je obohacený o UV filtry a tím se sníží klasické zašednutí dřeva, a jeho tón zůstává déle svěží.  
 
Způsob použití Před aplikací nátěru je doporučené čerstvé dřevo s vysokým podílem obsažených extrahovatelných látek a      

hlavně tvrdé dřevo nechat zvětrat, a to cca po dobu 6 týdnů.  

Dřevo se tak stane nasákavější a ochranný nátěr optimálně přilne k povrchu a stane se jeho součástí. Povrch    
dřeva musí být suchý, čistý a přípustná vlhkost dřeva nesmí přesáhnout následující hodnoty :                     
pro měkké  dřevo max. 25 %,  pro tvrdé dřevo maximálně 20 %.                                                                 
Zašedlé a zvětralé dřevo ošetřete před aplikací finálního nátěru pomocí Odšeďovače dřeva BORMA NO GREY. 

Výsledný nátěr závisí mimo jiné také na charakteristice konkrétního typu dřeva. Proto doporučujeme před 
vlastním použitím nátěrového systému provedení zkušebního vzorku. 

 Na předem obroušený, očištěný a odmaštěný podklad aplikovat produkt rovnoměrně štětcem, 
 Celková doba zasychání je 24 hod.  Upozornění :  doba zasychání  je silně ovlivněna počasím. 
 Pokud je nutné,  přebrousit smirkem se zrnitostí 220/240 a poté pokračovat v nátěru druhé vrstvy. Doporučuje   

 se neprovádět aplikaci na povrchy vystavené slunečnímu svitu v průběhu dne. Pozor je třeba dát u velmi   
 barevných dřev a nebo dřev exotických, které mohou způsobit značné zpomalení při zasychání oleje.                    
           Je ideální pro venkovní terasy, pergoly, zahradní nábytek a pod. Lze pigmentovat do odstínů.                                     

Podklad Dřevo 
Technické 
Parametry             - Složení      Směs přírodních olejů vyztužených pryskyřicemi 
                         - Konzistence     olejovitá kapalina  
                         - Zápach      charakteristický 
 - Rozpustnost     nerozpustný ve vodě 
 - Zasychání     6-8 hod. první nátěr při 20 °C, úplné po 24 hod. 
                         - Ředění                                                                          SOLVOIL 04 
                         - Suchý zbytek                                                                45 - 48 %                                                                                    

-  Klasifikace podle 2004/42/CE    hodnota VOC (2010):  382,5 g/l                     
 

Spotřeba 14 – 18 m2/l  
    

Aplikace Štětec, hadřík, váleček 

Teplota při aplik. +5 °C až + 28 °C 

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky Kovové obaly  1 Lt; 2,5 Lt;  5 Lt; 10 Lt; 20 Lt. 

Skladování 
Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 24 měsíců od data 
výroby. CHRÁNIT  PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před 
otevřeným ohněm a sálavým teplem.  
                              

 UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte piliny, hadry nebo špinavé oblečení po aplikaci, kde mohou představovat nebezpečí požáru, 
protože mohou být předmětem samovznícení. Zajistit dostatečné větrání pro rychlé zasychání. Všechny hadry po aplikaci by 
měly být spáleny, nebo není-li to možné, před likvidací do odpadu napustit vodou. 
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Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
 

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže .                                                                                                                                     
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.                                                                                            
.                                                                                                                                             
Likvidace obalů 
 
 
 

Pevný  odpad  může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do 
kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.  Odpady: kód odpadu  08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.     
Obaly: kód 15 01 04 Kovové obaly                   
 
Upozornění 
 
Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce.  Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku.  Ve skutečnosti jsou 
odlišné podmínky aplikace,  ředění,  způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou 
aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti. 
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