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            OLEJ DO TARASÓW 

 

 
 
Olej opracowany  na bazie wysokiej jakości naturalnego oleju tungowego. Przeznaczony do ochrony i 

dekoracji drewnianych powierzchni tarasów, jak również pionowych elementów zewnętrznych 

wykonanych z drewna.  Polecany do wszystkich gatunków drewna, również egzotycznego. Chroni 

powierzchnię przed działaniem wody i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zabezpiecza przed 

wszelkimi plamami. Można go stosować na powierzchnie drewniane zaimpregnowane ciśnieniowo. 

Nadaje drewnu naturalny, szlachetny wygląd.  

 

 
 
Zapach: typowy 
Konsystencja: ciecz 
Kolor/Odcienie: według wybarwienia – 4 kolory 
Temperatura zapłonu: 21°C 
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych 
Wydajność: 1 l do 12 m² 
Narzędzia do aplikacji: pędzel, tampon, wałek, bawełniana ściereczka 
Czyszczenie narzędzi: benzyna lakowa 
Zawartość LZO: Produkt zawiera max. 508,9 g/l LZO 
 

 
 
1. Wstrząsnąć przed użyciem, 
2. Nakładać na surowe, czyste i suche drewno, 
3. Za pomocą pędzla, wałka tamponu lub bawełnianej ściereczki nałożyć pierwszą warstwę oleju zgodnie 

z kierunkiem włókien drewna, 
4. Po około 10 minutach usunąć nadmiar oleju za pomocą czystej, suchej bawełnianej ściereczki, 
5. Pozostawić do wyschnięcia na około 4h, 



 

 

 
                   

 
 
6. Nałożyć drugą warstwę oleju zgodnie z kierunkiem włókien drewna, 
7. Po około 10 minutach usunąć nadmiar oleju,  
8. Pozostawić do wyschnięcia na 24 h, w zależności od chłonności drewna i ilości nałożonego produktu. 

 
Po zakończeniu prac nasączone olejem ściereczki bawełniane należy zanurzyć w wodzie, a następnie 
wysuszyć na wolnym powietrzu w celu zabezpieczenia przed samozapłonem. 
 

 

 
 
1. W czasie aplikacji należy często mieszać olej 
2. W przypadku surowego lub olejowanego drewna - starannie przeszlifować drobnoziarnistym papierem 

ściernym lub gąbką ścierną i odpylić 
3. W przypadku drewna lakierowanego lub malowanego -  należy usunąć powłokę za pomocą Środka do 

usuwania starych powłok, aż do odsłonięcia surowego drewna,  przeszlifować i odpylić 
4. W przypadku drewna woskowanego – usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki 

Colorit, przeszlifować i odpylić 
5. Ostateczny efekt wykończenia zależy od gatunku drewna . Przed rozpoczęciem prac wykonać próbę na 

niewielkiej powierzchni. 
6. Aby sprawdzić czy warstwa oleju jest wystarczająca, rozlać na drewno odrobinę wody. Jeżeli woda 

stworzy na powierzchni krople, drewno jest wystarczająco nasączone olejem. W przypadku gdy woda 
wsiąknie w powierzchnię drewna należy nałożyć jeszcze jedną warstwę oleju. 

7. Pielęgnacja powierzchni olejowanych : nałożyć 1 lub 2 warstwy oleju na miejsca zniszczone 
8. Odnawianie  powierzchni: nanieść 1 lub 2 warstwy oleju na całą powierzchnię. 
 
 
Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, 
dlatego po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w 
strukturze drewna. Odcień może ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju 
drewna czy techniki nakładania produktu.  
W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z tej samej serii 
produkcyjnej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. 
 
 
OPAKOWANIE 
Puszka:0,75l - opakowanie zbiorcze 6 sztuki; 2,5 l, opakowanie zbiorcze 2 sztuki 
 
MAGAZYNOWANIE 
Przechowywać zgodnie z przepisami 
 
OKRES PRZYDATNOŚCI 
48 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu 
 



 

 

 
                   

ATESTY I CERTYFIKATY 
Produkt posiada Atest PZH  
ZN-ITC-19:2010 

PRODUCENT  
ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80  www.colorit.pl 
 
OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 
Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych 
produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek. 
  

 

 


