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ОПИС: Захисне масло призначене для захисту і декоративного оздоблення терас, 
платформ, сходів, містків та інших дерев'яних поверхонь. Виготовлено на основі льняної
олії, завдяки чому волога легко проходить крізь деревину без утворення здуття 
покриття. Наявність алкіду покращує зносостійкість і перешкоджає проникненню вологи
всередину. Містить реагенти проти цвілі і деревної синяви. Підходить для обробки 
раніше промаслених м'яких порід деревини (сосна, ялина, кедр, модрина) і деревини з 
глибоким просоченням. Не підходить для обробки деревини, зараженої грибком  та 
населеної шкідниками.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ: Поверхню ретельно очистити від пилу, бруду і сторонніх 
включень щіткою. Деревина для обробки повинна бути сухою, з вмістом вологи менше 
20%. Для забезпечення максимального захисного ефекту нові і очищені від старого 
покриття поверхні необхідно заґрунтувати 1-2 шарами безбарвної ґрунтовки ( organic 
protect або organic protect oil )  для захисту деревини. Остаточну обробку деревини 
проводити не раніше ніж через 24 години після грунтування поверхні. Якщо поверхня 
горизонтальна і витрати грунтовки більші, то для повного висихання поверхні може 
знадобитися понад 24 годин. Особливо ретельно обробляти торці дощок, просочуючи їх 
до насичення. Грунтування поверхні слід проводити на якомога більш ранньому етапі.

НАНЕСЕННЯ: Перед застосуванням необхідно переконатися в тому, що деревина суха. 
Масло наносити пензлем в 1-2 шари до насичення. Видалити ганчіркою надлишки 
масла, що не проникло в поверхню, через 15 - 20 хвилин після нанесення. З особливою
ретельністю необхідно обробити торці деревини. Час остаточного висихання олії 24 
години при температурі (18-22) оС. В ході обробки час від часу очищати пензель чистою
ганчіркою.
З метою підвищення міцності не рекомендується використовувати виріб у безбарвному 
стані; додавання пігментів забезпечує бажаний декоративний ефект і захист від впливу 
УФ- випромінювання. Поверхні,  схильні до зносу, які знаходяться під впливом сонця і 
дощу, вимагають щорічної обробки. При  повторному використанні масла в якості 
догляду за поверхнею - на очищену поверхню наносити один шар масла.

ВИТРАТИ: На один шар 8-10 м2 / л залежно від породи деревини.
ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: в нерозкритій заводській упаковці 2 роки. Не боїться морозу.
ОЧИЩЕННЯ РОБОЧИХ ІНСТРУМЕНТІВ: Відразу по закінченні робіт очистити 
інструменти розріджувачів на основі уайт-спіриту.
СКЛАД: Льняна олія, алкідна смола, розчинник, фунгіциди, допоміжні речовини.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ: Масло не застосовувати для поверхонь, які безпосередньо 
стикаються з їжею. Не використовувати порожню тару для зберігання продуктів 
харчування. Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі. Зберігати в 
закритих приміщеннях при температурі від мінус 40о С до плюс 30 оС. Берегти від 
впливу прямих сонячних променів, дії тепла і вологи. При проведенні фарбувальних 
робіт, а також після їх закінчення, ретельно провітрювати приміщення. Для захисту рук 
використовувати гумові рукавички. Після використання продукту за призначенням, тару
щільно закрити і відправити на побутову звалище.
БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!


