
        TARINOIL 
Mahoń z Roslagen  

Olej drzewny o zapachu smoły sosnowej 
NIE NALEŻY STOSOWAĆ DO LAZUROWANEGO, WOSKOWEGO LUB MALOWANEGO DREWNA! 

O produkcie: 
 
TARINOIL może być stosowany zarówno jako podkład do zewnętrznych, miękkich i otwartych powierzchni 
fasadowych z drewna, na które ma być nałożona smoła drzewna, jak i jako warstwa wierzchnia, jeśli chce się  
otrzymać mahoniowy, czerwono-brązowy odcień drewna. Wyjątkiem są takie rodzaje drewna jak np. świeży  
modrzew, daglezja, czy dąb. W ich przypadku użycie produktu przyniesie efekt tylko na zszarzałej, porowatej  
powierzchni. TARINOIL składa się z mieszaniny smoły drzewnej, gotowanego oleju lnianego i terpentyny 
balsamicznej. Ta stosowana od wieków  tradycyjna mieszanka, doskonale wchłaniana się w miękkie drewno  
oraz zapewnia mu ochronę przed wilgocią i pasożytami. Terpentyna balsamiczna, która służy do rozcieńczenia, 
otrzymywana jest z drewna iglastego, a produkt TARINOIL zawiera tylko czyste substancje roślinne. 
UWAGA: NIE DOPUŚCIĆ DO KONTAKTU ZE SKÓRĄ - NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE! 
 
Zastosowanie: 
 

1. Powierzchnia musi być czysta i całkowicie sucha! Jeśli tak nie jest usunąć luźny materiał np. brud lub kurz, a 
następnie wszystko spłukać czystą wodą i pozwolić podłożu całkowicie wyschnąć. 

2. Przed użyciem dokładnie wymieszać produkt (nosić rękawice ochronne!). 
 

3. a) Użycie jako podkładu do smoły drzewnej: 
 

• Nakładać produkt na drewno za pomocą pędzla- zachować szczególną ostrożność, aby odpowiednio 
nasycić wszystkie załamania i krawędzie (nosić rękawice ochronne!) 

• Pozostawić powierzchnię, do momentu, gdy powłoka będzie sucha (to może potrwać kilka dni, w zależności 
od pogody). Po tym czasie można nanieść na drewno wybraną smołę sosnową. 

 
               b) Użycie jako powłoki wierzchniej: 

 

• UWAGA: Jeśli w planach jest użycie kilku puszek produktu, należy je ze sobą wymieszać przed 
przetwarzaniem. TARINOIL jest produktem naturalnym, więc zawartość opakowań z różnych partii 
produkcji może się nieznacznie różnić kolorem. 

• Aby uzyskać najlepszą ochronę drewna, należy nakładać TARINOIL pędzlem w dwóch cienkich warstwach 
(nosić rękawice ochronne!). Poczekać, aż pierwsza warstwa wyschnie przed aplikacją drugiej (to może 
potrwać kilka dni, w zależności od pogody). 

• Po nałożeniu drugiej warstwy produktu pozostawić ją do wyschnięcia. Dzięki niej drewno stanie się 
ciemniejsze i będzie miało mahoniowy, czerwonawo-brązowy odcień. 

 
Rady: 
 
-  Podczas aplikacji nosić rękawice ochronne - nie dopuścić, aby TARINOIL dostał się na skórę. Ciągły kontakt z produktem    
   może spowodować podrażnienia i wysuszać skórę. 
-  Jeśli Tarinoil dostaniei się na skórę - natychmiast zmyć dużą ilością wody z detergentem. Następnie użyć kremu do rąk. 
-  Po użyciu przechowywać w zamkniętym opakowaniu. 
-  Przechowywać w mniejscu niedostępnym dla dzieci. 
 
W przypadku zażycia:  
  
-    Bezzwłocznie udać się do lekarza. 
-    Wziąć ze sobą opakowanie lub ulotkę produktu. 
-    Unikać wymiotów, ponieważ mogą doprowadzić do ponownego podrażnienia przełyku. 
 
Dane techniczne: 
 
Gęstość w 20°C:                  Ok. 900 +/- 30 kg/m3                               Wydajność:             2-10 m2/l, w zależności od podłoża)  
Rozcieńczanie:                     Terpentyna balsamiczna                         Punkt zapalny:        38°C      
Skład:                                   1/3 smoły z drzew iglastych, 1/3 terpentyny balsamicznej i 1/3 oleju lnianego 
LZO (Kat 1.1/f):                     Istotne ograniczenia 700 g/l (2010), max. zawartość 310,2 g/l (2010)                           
Czas schnięcia:                     Kilka dni lub do momentu, aż powierzchnia będzie sucha 
Przechowywanie:                  Min. 5 lat w nieotwartym opakowaniu. 
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