
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OutdoorOil
® 

Olej tarasowy 
 

1.Opis produktu:  OutdoorOil® jest ekologicznym olejem impregnującym, o wysokiej zawartości ciał stałych, na 

bazie olejów naturalnych do powierzchni drewnianych na zewnątrz, dobrze wnikającym w 

drewno i dobrze pielęgnującym. OutdoorOil chroni drewno i zapobiega przyjmowaniu brudu i 

wody przez powierzchnię.  

OutdoorOil Pine/Bangkirai cechujące się maksymalną wytrzymałością na promienie UV oraz 

pogodę. OutdoorOil jest gotowy do użycia i można go nakładać w kilku warstwach. Odpowiada 

wytycznej DecoPaint 2010 klasa e.  

 

2. Stopień połysku:  Zależy od stopnia nasycenia drewna oraz ilości warstw. 

 

3.Wskazówki szczególne:  Nasączone ścierki, pady i inne środki zwilżyć wodą lub przechowywać w zamkniętym  wiadrze z 

uwagi na zagrożenie powstania pożaru – samozapłon. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. 

Przy korzystaniu z kilku pojemników zwracać uwagę na nr partii i całość przed użyciem dobrze 

wymieszać ze sobą. 

Ochronę drewna zapewnia nałożenie pielęgnacji OutdoorOil odpowiednio często do stopnia 

obciążenia 

Ogólnie jedno olejowanie zwykle wystarcza na rok. 

Ilość warstw wpływa na efekt ochronny oraz intensywność koloru. 

Zalecenie: nowe drewno tarasowe przed zabezpieczeniem olejem pozostawić w stanie surowym 

na 2 tygodnie. 

Starsze tarasy przed nałożeniem pielęgnacji starannie wyczyścić wodą i Classic BioSoap® i 

wysuszyć. Surowe miejsca przeszlifować drobnym papierem ściernym.  

W razie konieczności OutdoorOil można rozcieńczyć za pomocą L91®KH-Verdünnung.  

 

4. Stosowanie:   Nie stosować w temperaturze poniżej +15°C 

Stosować wyłącznie przy suchej pogodzie, ale nie przy bezpośrednim działaniu promieni 

słonecznych  

Nakładać równomiernie na grubo pędzlem lub wałkiem, aż do nasycenia włókien.  

Nadmiar oleju usunąć szmatą po ok. 20 min. Unikać tworzenia się filmu. 

W zależności od chłonności drewna mogą zostać położone 2 warstwy. Każda warstwa musi 

dobrze wyschnąć.  

Przy stosowaniu kolorowego OutdoorOil®Pine/Bangkirai zalecamy zrobienie próbki 

kolorystycznej. 

Czyszczenie narzędzi za pomocą L91®KH-Verdünnung.  

 

5. Schnięcie:   Przy 23°C/ 50% względnej wilgotności powietrza, po ok. 10-14 godz. można ostrożnie chodzić, po 

24-48 godz. możliwość dalszej pracy. Przy „tłustym” drewnie, słabym wietrzeniu, niskiej 

temperaturze podłoża, innej wilgotności powietrza jak również zwiększonej wytrzymałości 

warstwy schnięcie może się zdecydowanie wydłużyć. 

6. Zużycie:   W zależności od chłonności drewna zwykle 40-70 ml/m² przy olejowaniu na surowe drewno, przy 

następnych wyraźnie mniej. Silnie przesuszone, mocno chłonne drewno może powodować 

większe zużycie. 

7. Składowanie W chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczony przed mrozem, w oryginalnym opakowaniu co 

    /transport:  najmniej 24 miesięcy. Otwarte opakowania ponownie szczelnie zamknąć, powietrze sprawia, że 

materiał twardnieje. Przed użyciem zdjąć ewentualny kożuch. 

 

8. Ogólne wskazówki Dodatkowo należy przestrzegać odpowiedniej karty charakterystyki. 
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