
MAXIMUS   SUNDECK Oil
Olej do tarasów drewnianych

1. Zastosowanie: Olej  do  zabezpieczania  drewna  na  zewnątrz.  W  szczególności  polecany  jest  do
zabezpieczania  zewnętrznych  tarasów  (  przy  basenach,  na  werandach,  ścieżkach  ),
okien, ościeżnic, płotów i altan wykonanych z drewna. Sundeck Oil zawiera naturalne i
syntetyczne oleje  oraz  dodatki  zmniejszające działanie  promieniowania  UV,  przeciw
starzeniu i degradacji drewna. Nie peka. Nie powoduje degradacji gumy.
Sundeck Wood Oil pogłębia kolor drewna. Jego wersja Light stosowana np. na lapacho
zachowuje naturalny kolor drewna.

2. Sposób użycia: Przed zastosowaniem Sundeck Oil drewno musi być suche i wyszlifowane do gładkości
120 – 150. Olej dokładnie wymieszać i nakładać wałkiem z krótkim włosem lub gąbką
równomiernie  na  całej  powierzchni.  Polerować  kawałkiem  białego  pada  jeszcze  w
stanie wilgotnym, tj. po ok. 30 - 40 min. Po skończeniu powierzchnia musi wyglądać
jednolicie  i  olej  nie  może  się  mazać.  Powtórzyć  olejowanie  po  24  –  48  godz.  bez
matowania.
Ruch pieszy po wyschnięciu po 24 godz. Całkowite utwardzenie oleju następuje po 15
dniach. 

3. Temperatura pracy +10 – +25o C

4. Zużycie Wydajność ok. 12 - 16 m2 z litra. 

5. Przechowywanie: Min 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Chronić przed
mrozem.

6. Opakowanie: 1 i 5 litrów

7. Ważne wskazówki: Podane informacje odnoszą się do ok. 20 C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. 
Odbiegające warunki mogą zmieniać podane czasy.
Schnięcie oleju na tłustych gatunkach drewna może się istotnie przedłużyć. 
Pady i szmaty zmoczyć po pracy, żeby uniknąć ryzyka samozapłonu.
Do pielęgnacji używać mydła Sundeck Soap co 2 tygodnie.

8. Bezpieczeństwo pracy: Chronić przed dziećmi.
Palny  płyn  i  opary.  Po połknięciu  lub  do dostaniu  się  do  dróg  oddechowych  grozi
śmiercią. Długotrwale szkodliwy dla fauny wodnej. 
Powtarzająca  się  ekspozycja  może  powodować  wysuszanie  i  pękanie  skóry.  Może
powodować reakcje alergiczne.
W przypadku potrzeby pomocy medycznej pokazać pojemnik lub etykietę. 
Trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, gorących powierzchni. Nie palić. 
Pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Nosić rękawice ochronne, ubranie ochronne, 
ochronę oczu, ochronę twarzy. Nie wywoływać wymiotów.
Zawiera: 1-(methyl)-8- (1,2,2,6,6-pentamethyl- 4 piperidinyl) sebacate;hydroxyphenyl 
benzotriazol derivatives 3-oidio-2-propynyl butylcarbamate; 2-buttanone oxime; 
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperdyl); sebacate hydrocarbons,C11-C14, isoalkanes, 
cyclics, < 2% aromatics; naphta (petrol) hydrotreated  heavy; xylene (mixture of 
isomers); ethylbenzene;

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z
nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.
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