
 Technický list BW0360 
 

TEAK OIL                          
  Teakový olej                               0360, 0361, 0362, 0364, 0365 
 
 
Popis Borma Teak oil je speciální směs olejů k okamžitému použití, téměř bez zápachu, ideální pro ochranu jakéhokoliv typu 

surového dřeva. Ošetřenému povrchu dodává ochrannou hydrorepeletní vrstvu příjemného přírodního vzhledu, bez mastnoty, 
s dobrou účinností v exteriéru i interiéru. Jeho složení je obohaceno o UV filtry, penetruje do hloubky, zvýrazňuje odstín 
dřeva a přirozenou krásu ošetřených povrchů a chrání je před škodlivými atmosférickými vlivy.  

                               Stejně jako ostatní oleje se opotřebovává, a je třeba pravidelně povrch udržovat jednoduchým přetřením. Pokud by byl povrch, 
který se má udržovat příliš opotřebený, je třeba prověřit, zda pro lepší sjednocení není třeba povrch přebrousit. 

 Upozornění: U exotických nebo velmi zbarvených dřev je možné zpomalení nebo zabránění sušení. Proto se doporučuje 
vyzkoušet na malém kousku tohoto dřeva funkčnost produktu! 

 
 
Způsob použití Na podklad, který je předem přebroušený, vytmelený, očištěný a odmaštěný se aplikuje výrobek rovnoměrně nástřikem, 

štětcem nebo válečkem. Aplikovat v alespoň 2 vrstvách s technologickou přestávkou 4-6 hodin . Celkové zaschnutí po 24 
hodinách. Týkový olej lze ředit (ředidlo SOLVOIL 04).  Po celkovém zaschnutí je možné provést eventuální  konečnou 
povrchovou úpravu, v interiéru např. přírodní včelí vosk Holzwachs. 

 
 
Podklad Dřevo. 

Technické 
parametry -  Vzhled       tekutý 
 -  Zápach      bez zápachu 
 -  Rozpustnost ve vodě     nerozpustný 
 -  Teplota varu     > 40 °C 
 -  Bod vzplanutí     > 21 °C 
 -  Teplota vznícení     > 340 °C 
 -  Destilační interval     155-185 °C 
 -  Měrná hmotnost     0,86 kg/l 
 -  Ředění      Solvoil 04, 
 -  Klasifikace podle 2004/42/EU    hodnota VOC (2010):´= 576.2 g/litr  
 

     
Aplikace Nástřik, štětec, váleček 

Teplota při aplik. +5 °C až + 35 °C 

Vydatnost  8 - 12  m2/l – vydatnost je různá podle typu ošetřovaného dřeva.  

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky Plechovky 500ml, 1Lt, 5Lt, 10Lt, 15Lt  

 
 
Skladování 

 Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném obalu. Spotřebovat do 12 měsíců od data balení. CHRÁNIT PŘED 
MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Skladovat 
mimo dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker. 

 

Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
 
 
 
 

R10 Hořlavý; S2  Uchovávejte mimo dosah dětí.  S43 V případě požáru použijte CO2, pěna nebo chemický prášek. Nikdy nepoužívat vodu; S 46 
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.                   
 
 
 
Likvidace obalů 
 
 
 
 
 

Pevný  odpad  může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění.  
Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.   
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11                                                 kód odpadu  08 01 12 
Kovové obaly       kód odpadu  15 01 04 
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