
 

  

  
 

LINEĻĻAS BEICE - Морилка на основі лляної 

олії  

 

Натуральна кольорова морилка на основі лляної олії, яка не містить 

розчинників, синтетичних компонентів, призначена для внутрішньої і 

зовнішньої обробки деревини. 

Може використовуватись як самостійний матеріал для фінішного 

оздоблення деревини. Особливо підходить для обробки зрубів, дерев'яних 

фасадів, садових меблів і підлог, дитячих іграшок, декоративних елементів 

всередині будівлі. Глибоко проникає в деревину і підкреслює її структуру. 

Надає обробленій деревині високої зносостійкості та довговічності завдяки 

мінеральним пігментам. Захищає деревину від УФ-випромінювання, вологи і шкідників. Зберігає 

природну фактуру деревини і дозволяє їй дихати. Всі компоненти натуральні, безпечні для довкілля, 

людей та тварин.  

1Л | 3Л | 10Л  

 

Склад:   

Основа – лляна олія (підготовлена за спеціальною технологією).  

Колорантом служать натуральні мінеральні пігменти. 

Додатковий складник – затвердник стеарат кобальту - прискорює сушку (додається за бажанням 

клієнта). 

 

Фізико – хімічні властивості: 

Зовнішній вигляд: масляниста густа рідина 

Колір: в асортименті 

Запах: натуральний (лляна олія) 

Розчинник: відсутній 

Густина: коливається від тону в межах 950 – 1250г/л 

 

Особливості: 

100% сухого залишку 

   ТЕХНІЧНІ ДАНІ: 



Нульовий вміст VOC 

Дуже економна витрата 

Виключно безплівковий матеріал 

 

 

Підготовка та покриття: 

Рекомендується наносити на очищену від пилу поверхню. Перед використанням добре перемішати, 

використовуючи спеціальну паличку. 

 

Температура повітря має становити від +10 ºC, до +30 ºC, а відносна вологість - від 45 до 80%. 

Ідеальні умови - температура від 18 ºC до 25 ºC, відносна вологість повітря - від 45 до 65%.  

Не рекомендується наносити в жарку пору, коли поверхня схильна до інтенсивного сонячного 

впливу. Рівень вологості поверхні має не перевищувати 18%. 

 

Морилку наносити товстим шаром на поверхню. Якщо морилка починає тверднути, її потрібно 

видалити з поверхні. Зайве масло, яке вже не проникає в деревину, видалити за допомогою 

поглинаючої бавовняної тканини або щітки, щоб поверхня набула легкого шовковистого блиску.   

Наступний шар наноситься через 24 години (залежить від температури повітря і вологості). Для 

максимально надійного результату рекомендується наносити 3 шари морилки. Допускається 

нанесення третього шару через 48 годин.  

 

Примітка: при рівномірному нанесенні з допомогою велюрового валика чи кисті на поверхні 

пиляної сосни чи ялини після нанесення першого шару необхідно проводити проміжне 

шліфування. При нанесенні втиранням проміжна шліфовка не потрібна. У нешліфованих 

поверхонь буде більш виразний тон з матовим ефектом, який зберігає природну фактуру 

поверхні. 

Примітка2: поверхню тоновану/грунтовану Lineļļas beice можна фінішувати тунговим 

маслом Nevada, California, Датським маслом, Topgel (торгових марок «American wood oil» 

та «Borma Wachs»). 

 

Використання: 

Призначена для внутрішньої і зовнішньої обробки зрубів, дерев'яних фасадів, садових 

меблів, підлог, терас, дитячих іграшок, декоративних елементів всередині будівлі тощо. 

Придатна для термомодифікованої деревини, пігменти які входять до складу мають високу 

світлостійкість.  

 

Час висихання: 

Час вільний від пилу – 6 – 8 год. 

Час висихання до нанесення повторного шару - 24 години.  

Час висихання до нанесення третього шару - 48 годин.  

 (залежить від  °C вологості і належної аерації (повітрообміну)).  

Повне висихання продукту – 30 - 45 діб . (залежить від °C вологості і належної аерації 

(повітрообміну)).  

 

Витрата: 

На хвойних (м’яких) породах з фінішним шліфуванням деревини Р100. 

Перший шар - 1л/15 – 20 м ² (в залежності від поглинаючої здатності деревини) 

Другий шар – 1л/20 – 25 м ² (в залежності від поглинаючої здатності деревини) 
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Третій шар – 1л/25 – 30 м ² (в залежності від поглинаючої здатності деревини) 

 

На твердих  породах з фінішним шліфуванням деревини Р100. 

Перший шар - 1л/25 – 30 м ² (в залежності від поглинаючої здатності деревини) 

Другий шар – 1л/30 – 40 м ² (в залежності від поглинаючої здатності деревини) 

Третій шар не рекомендується наносити. 

 

Зберігання: 

Термін придатності 3 роки з дати виготовлення. Дату виготовлення дивитися на упаковці. 

 

Догляд та експлуатація: 

Детальну інформацію див. в експлуатаційному листі. 

Також див. гарантійний лист. 

 

Важливо: 

Рекомендуємо: завжди спочатку створюйте тестову зону, щоб запобігти небажаному результату. 

Мінімальна температура нанесення: 10 °C. Добре перемішайте продукт до і під час використання. 

Поверхня повинна бути сухою, без пилу і жиру. Ці дані є керівництвом, а не гарантією. Інформація 

надається в результаті багаторічного досвіду.  

 

Матеріали, які були використані для стирання фарби, слід спалити або замочити у воді, оскільки 

лляне масло при окисленні на відкритому повітрі може спалахнути.  
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