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KINESISK TRÄOLJA 
 IMPREGNUJĄCY OLEJ DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ  

 

Typ produktu 
Bezbarwny impregnat na bazie oleju z chińskiego drzewa Tung.  

 
Przeznaczenie 

Przeznaczony do  impregnowania świeżego i wcześniej impregnowanego drewna na 
zewnątrz. Nadaje się do impregnowania płotów i mebli ogrodowych. 
 

Właściwości produktu 
Wysokiej jakości transparentny impregnat na bazie chińskiego oleju z drzewa Tung do 
stosowania na drewniane elementy. Unikalna chińska receptura oparta na oleju  
z drzewa Tung i innych olejach, pozwala zachować zaimpregnowane drewno w bardzo 
dobrym stanie, poprzez nie absorbowanie wilgoci i wody z zewnątrz. Zawartość 
chińskiego oleju jest ponad 85% w Kinesisk Träolja. Posiada doskonałe właściwości 
penetracyjne wszelkiego rodzaju drewna . Ekologiczny i przyjazny środowisku. Zaleca 
sie kilkakrotne nałożenie preparatu w ciągu sezony. Impregnat posiada w składzie 
chemicznym środki grzybobójcze i powierzchnie lakierowane nie powinny mieć 
styczności z żywnością. 

 

Informacje dotyczące aplikacji 
 
Przygotowanie powierzchni 
Drewno powinno być suche (12-16% zawartości wilgoci) i oczyszczone. Zgniłe drewno lub pleśń należy usunąć. Występującego grzyba 
usunąć właściwym środkiem chemicznym. 

 

Aplikacja 
Nakładać obficie pędzlem o gęstym włosiu, ściereczką bądź poprzez zanurzenie danego element oleju. Kinesisk Träolja powinien 
przenikać do drewna i nie powinien tworzyć warstwy powierzchniowej na drewnie. Zaleca się nakładanie kilku warstw, aż do momentu 
ostatecznego wchłonięcia. Nadmiar oleju należy usunąć szmatką nasączona białym spirytusem. Czynność należy powtarzać 
kilkakrotnie w czasie sezonu. Nie należy malować drewna w okresie wysokich temperatur, ponieważ wpływa to niekorzystnie na 
przyczepność produktu do powierzchni. Ciepło sprawia, że substancja paruje szybciej i nie dociera w głąb drewna. 

 

Warunki nakładania warstw 
Olej należy nakładać podczas warunków kontrolowanych, gdzie temperatura powietrza, farby i podłoża nie będzie niższa niż 4°C.  
Przy dużej wilgotności czas schnięcia ulega wydłużeniu 
 

Dane techniczne 
 

ECO znaki  

  
 

Warunki bezpieczeństwa  
Unikać kontaktu z oczami i wdychania pyłu  

oraz rozpylonej farby. 

 
Ochrona środowiska  

Nie wylewać do kanalizacji lub zbiorników 
wodnych. Usuwać zgodnie z przepisami prawa.  

 
 

 

 

Wydajność 4 - 12 m2/litr  w zależności od rodzaju drewna,  

Żywica Olej chiński z drzewa tung 

Części stałe: 45 % objętości 

Gęstość: 0,92 kg/litr 

Lepkość: 30-46 sec, DIN 3 mm 

Rozpuszczalnik: Biały spirytus 

Nakładanie: Wałkiem, pędzlem lub potrzez zanurzenie 

Czas schnięcia: (wskazane 
jest przestrzeganie temperatury 
i wilgotności podanych w karcie 
technicznej)  

Sucha w dotyku: po 6 godz. 
Następne malowanie: 6-8 godz. 
Całkowite wyschnięcie: 24 godz.  
W temp. 20oC i max. wilgotności 85% 

Połysk: - 

Kolor: Bezbarwny 

Zmywalność: - 

Gwarancja: 2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie 

Opakowania: 1L, 2.5L, 

  

 


