
 
TRÄOLJA 30 

Olej ochronny do drewna 
 
 

O produkcie: 
 

TRÄOLJA 30 to olej o rzadkiej konsystencji, stosowany do ochrony przed odwodnieniem, pękaniem i  
zanieczyszczeniem nieobrobionego lub impregnowanego drewna (heblowanego lub szorstkiego),  
znajdującego się na zewnętrz np. do drewnianych: tarasów, fasad, mebli ogrodowych, zabawek dla  
dzieci, doniczek. Zawarty w produkcie olej lniany zapewnia najlepszą możliwą ochronę dla drewna-  
zapobiega jego wysychaniu, pękaniu i powstawaniu na nim zabrudzeń. Powierzchnia staje się odporna  
na wodę. Ponadto produkt hamuje proces sinienia drewna i rozwój grzybów. TRÄOLJA 30 podkreśla naturalny  
wygląd drewna i pomaga go zachować. Zawarte w oleju woski umożliwiają odpływ wody po powierzchni. 
TRÄOLJA 30 nie zawiera pigmentów (jest klarowny), jednak sprawia, że drewno staje się mniej lub bardziej  
ciemne (tak jak w przypadku wszystkich innych olejów). Im dłużej olej penetruje drewno, tym staje się ono  
jaśniejsze.  
 
Zastosowanie: 
 

1. Powierzchnia musi być czysta i sucha! Jeśli tak nie jest usunąć luźny materiał np. brud lub kurz, następnie 
opłukać wszystko czystą wodą i pozwolić powierzchni wyschnąć. Zaleca się czyszczenie powierzchni za 
pomocą środków do czyszczenia tarasów (Terrassenreiniger), ponieważ oleje, podczas wnikania w 
drewno, popychają również brud w głąb powierzchni. Im czystsze drewno, tym ładniejsza świeżo 
naoliwiona powierzchnia! 

2. Podczas prac nosić rękawice ochronne! 
g 
Nanosić TRÄOLJA 30 szmatką lub pędzlem do lazury na drewno do momentu, aż powierzchnia się nasyci 
i przestanie go pochłaniać. Zachować szczególną ostrożność, aby odpowiednio nasycić wszystkie 
załamania i krawędzie. Zawsze jednorazowo malować całą powierzchnię deski, aby zapobiec nakładaniu 
się warstw produktu na siebie. 

3. Po około 15 minutach zetrzeć nadmiar oleju szmatką (rękawice ochronne!), po czym pozwolić olejowi 
wyschnąć przez 6-24 godzin, w zależności od wilgotności i temperatury. Szmatki, gąbki lub pędzle 
nasączone produktem należy wsadzić do wody i przechowywać je w zamkniętym metalowym pudełku lub 
spalić w kontrolowany sposób: zawarte w produkcie, naturalne oleje mogą być samozapalne. 

 
Rady: 
 

 Nie aplikować produktu na drewno wczesną wiosną (może być ono zbyt wilgotne i trzeba pozwolić mu 
dokładnie wyschnąć) 

 Używać TRÄOLJA 30 tylko na suchym drewnie. Jeśli drewno jest wilgotne to po pomalowaniu utworzą się 
białe plamy, które znikają dopiero po upływie kilku tygodni. 

 Aby uzyskać optymalną ochronę, należy olejować drewno przynajmniej raz w roku - szczególnie jesienią! 

 Po użyciu dokładnie oczyścić szmatki, pędze, czy wałki z produktu przed umyciem ich w terpentynie.  

 Nasączone produktem ściereczki, pędzle, gąbki itp. mogą być samozapalne - po użyciu umieścić je w 
wodzie lub przechowywać w bezpiecznym miejscu. 

 
Dane techniczne: 
 
Kolor:                     Bursztynowy                                                         Spoiwo:                            Gotowany olej lniany, alkid 
Czas schnięcia:     6-24h w zależności od wilgoci i temperatury        Temp. w czasie prac:       < +8°C 
Wydajność:            4-8 m²/l na szorstkim drewnie,                               Czyszczenie:                     Substytut terpentyny, bez zapachu 
                              8-12 m²/l na heblowanym drewnie                        Gęstość:                           0,8 – 0,9 g/m³ 
Rozcieńczanie:      Substytut terpentyny                                             Lepkość:                          > 30 s 25 
LZO (Kat A/f):        700 g/l (2010)                                                        Połysk:                             W zależności od podłoża. 
Przechowywanie:   2 lata w nieuszkodzonym opakowaniu.  
                               Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu. 
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