
ASPECT

Сухий Залишок % (вага):                                            42,8 ± 1

В’язкість DIN4, 20°C):                                                          10“ ± 2

Щільність (g/cm³):                                                          0,85 ± 0,02

ЛОС (g/L):                                                                        482

Методи нанесення:                                                          

Строк придатності (5-35°C):                                            2 роки в нерозпакованій тарі

Кількість шарів:                                                          1 шар

Витрата (m²/L):                      

                                        Час висихання (при 20°C та 40-65% відносної   вологості) 

Сухий на дотик:                                                                    4 години

Повне висихання:                                                               24 години

Розчинник: 

 

Опис: Масло для захисту деревини ззовні та для садових меблів 
Колір: Прозорий 
Блиск: Не має блиску 
Тип: На основі масла  
Основні характеристики:

● Глибоко проникає в дерево 
● Додає деревині яскравості 
● Легке в нанесенні 
● Має водовідштовхуючі властивості 
● Стійке до солоної води
● Не містить свинець 
● Готове до використання 

Види пакування: 0,750 L; 2,5 L; 5 L; 15 L 

Сфера використання: 
 
● Екстер’єрна деревина та садові меблі
● Підходить для будь якої деревини ззовні, та човнів над вотерлінією 

 
Технічні характеристики:

Тераса                                                                                                     HEMEL® Teak Oil

12-15 m² в залежності від типу деревини 

Продукт готовий до використання і не потребує 
додавання розчинників

 Тканина, пензель або валик 



Підготовка поверхні:

● Видалити весь бруд, жир і пил з поверхні 

               Нова дерев’яна поверхня:
                         ● Провести шліфування абразивним папером Р80/120
                         ● Ретельно очистити від утвореного пилу
                                          Стара дерев’яна поверхня без покриття:
                        ● Провести шліфування витриманої деревини абразивним папером Р80/120
                        ● Ретельно очистити від утвореного пилу 
                            Дерев’яна поверхня з покриттям:
                        ● Не наносити на виріб з попереднім покриттям 
                        ● Видалити стару фарбу/лак з поверхні за допомогою абразивного паперу 
                        ● Ретельно очистити від утвореного пилу
                                    ● Провести шліфування абразивним папером Р80/120 
Нанесення:
● Продукт готовий до використання і не потребує додавання розчинника
● Перед нанесенням ретельно перемішати  
● Нанести в один шар пензлем, валиком або тканиною, залишки масла витирати з поверхні для 
   кращого результату
● Повне висихання поверхні настає через 24 години  

Технічні рекомендації (при використанні однакового продукту) 
● Не наносити  на вироби які були попередньо пофарбовані 
● Очистити повністю дерев’яну поверхню від пилу, жирів та відшліфувати 
   абразивним папером 
● Очистити поверхню від утвореного пилу
● Повторювати деякі дії з розділу «Нанесення» 
● Технічне обслуговування обробленої поверхні повинно повторюватися кожен рік

Інструкція:
● ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ 
● Якщо продукт не використовується, його слід тримати в закритій тарі  
● Рекомендована температура для нанесення  15°C до 25°C при відносній вологості 45-65%
● Максимальна вологість деревини 20% 
● Не наносити під дощем та попаданням прямих сонячних променів
● Використовується виключно на чисту дерев'яну поверхню не оброблену 
   будь якими іншими матеріалами
● Для забезпечення довготривалого захисту поверхні, нанесіть HEMEL Timbercare Aqua на 
   необроблену хвойну деревину і зачекайте 24 години перед нанесенням HEMEL Teak Oil   
● Продукт зберігати при температурі від  5°C до 35°C
● Інструменти після нанесення очистити мінеральним спиртом  

Заходи безпеки:

● МАСЛО НАНОСИТИ НА ДОБРЕ ВЕНТИЛЬОВАНОМУ ПРОСТОРІ З МАКСИМАЛЬНИМ ДОСТУПОМ 
   СВІЖОГО ПОВІТРЯ
● ТРИМАТИ В НЕДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦЯХ 
● Не переміщати вміст в сторонні контейнери для зберігання
● Не використовувати порожні банки з під продукту для інших цілей 
● При нанесенні та сушінні рекомендується створити максимальне забезпечення подачі 
  свіжого повітря 
● Уникати потрапляння матеріалу в очі та на шкіру 
● Вимити руки після використання 
   ПЕРША ДОПОМОГА: У разі контакту з очима ретельно промийте великою кількістю води. 
   Якщо подразнення не зникне, зверніться до лікаря  
● Утилізація вмісту тари та самої тари відповідно до національних стандартів 
● Звертайтесь до інформаційного листа з техніки безпеки (SDS) продукту, що стосується 
   техніки безпеки та здоров’я 
 
Сертифікати:
● EN71-3 Сертифікат безпеки іграшок
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