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Charakterystyka: Jedwabiście matowa ochrona drewna na bazie surowców odnawialnych, w odcieniach 

tekowym i bezbarwnym, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. NaturExpert Terrassenöl 
zawiera wyselekcjonowane absorbery UV i trwale opóźnia szarzenie drewna. Ze względu                            
na wyjątkowo głęboką impregnację, NaturExpert Terrassenöl zapewnia powierzchnie                    
silnie wodoodporne i odporne na warunki atmosferyczne. Zachowana zostaje                               
otwartoporowość, oddychanie i regulacja wilgotności naturalnego drewna, pęcznienie                         
i kurczenie się jest skutecznie redukowane. NaturExpert Terrassenöl w naturalny sposób 
zapobiega rozwojowi pleśni i sinych plam, dzięki działaniu rozpraszającemu wilgoć. Wolny 
od aromatów i biocydów.  

 Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe                       
instrukcje. 

 
Obszar zastosowania: Do impregnacji, odświeżania i pielęgnacji drewnianych powierzchni, stosowanych             

na zewnątrz; może być również stosowany na powierzchniach bielonych. Szczególnie                  
nadaje się na tarasy, do mebli ogrodowych, parkietów ogrodowych, okiennic, balkonów, 
ogrodzeń lub ekranów ochronnych. NaturExpert Terrassenöl podkreśla i zachowuje                      
naturalny odcień i strukturę drewna. 

 
Podłoże: Podłoże musi być suche, czyste, nadające się do obrabiania i wolne od pyłu szlifierskiego, 

smaru, żywicy i innych pozostałości oddzielających. Dokładnie oczyścić stare                             
otwartoporowe malowania, całkowicie usunąć starą farbę i powłoki lakiernicze. Gładkich 
powierzchni nie szlifować drobniej niż P180, wilgotność drewna nie powinna przekraczać 
20%. 

 Ważne: W przypadku (nieznanych) starych powłok otwartoporowych, należy zawsze                         
wykonać aplikację testową!   

Składniki  
utwardzające:  Utwardzacz NaturExpert Öl-Härter 

 Dzięki aplikacji 2K NaturExpert Terrassenöl osiągnie się wyższą nośność mechaniczną                 
i odporność chemiczną. 

 
Stosunek mieszania:  10 części Terrassenöl : 1 części utwardzacza Öl-Härter  
 Czas przydatności do użycia:  maks. 6 godzin w 20°C/65% względnej wilgotności powietrza 

 Uwaga: Przy wyższych temperaturach materiału i otoczenia czas przydatności                       
do użycia ulega skróceniu. 

 
Aplikacja: NaturExpert Terrassenöl aplikować pędzlem, przy czym temperatura aplikacji nie może 

być niższa niż 5°C. Unikać bezpośredniego światła słonecznego.  
Nałożyć grubo na powierzchnię drewna. W zależności od temperatury i wilgotności                         
powietrza, nadmiar należy usunąć po ok. 10 do 20 min. trykotową kulką. Ważne: Nadmiar 
materiału, który nie został wchłonięty należy ostrożnie zetrzeć, aby uniknąć nierówności                     
lub kleistości. 

 Przy pierwszym zastosowaniu, jak również aby uzyskać wyższą ochronę                                       
przed promieniowaniem UV, wymagane są 2 warstwy (3 warstwy na drewno szczególnie 
suche i/lub porowate). Do renowacji wystarczy zwykle jedna warstwa. Pierwszą warstwę 
pozostawić do wyschnięcia na 8 do 12 godzin, następnie nałożyć drugą warstwę.                          
Wyschniętą powierzchnię można polerować odpowiednim narzędziem polerskim                             
(np. szczotką lub padem). 

 Pionowe powierzchnie, pokryte NaturExpert Terrassenöl, należy odświeżać co 2-3 lata.        
W tym celu należy oczyścić powierzchnie i pokryć je 1x NaturExpert Terrassenöl.     

                      
Prosimy odwrócić kartkę! 



 

 

NaturExpert Terrassenöl 
Informacje techniczne 
 

  
                   W przypadku powierzchni silnie narażonych na działanie czynników atmosferycznych                          

lub powierzchni poziomych, z których woda nie może spływać, należy liczyć się                             
ze znacznie częstszymi renowacjami.  

 
Rozcieńczalnik: NaturExpert Terrassenöl jest gotowy do aplikacji i w razie potrzeby może być                               

rozcieńczany do 20% rozcieńczalnikiem  NaturExpert Ölverdünnung. 
 
Wydajność: Ilość do nałożenia: 80-100 g/m² 
 10-12 m²/l na warstwę w zależności od chłonności drewna i rodzaju aplikacji. 
 
Czas schnięcia: W temperaturze pokojowej 20°C i maks. 65% względnej wilgotności powietrza:   

- gotowy do układania na sobie po ok. 8-12 godzinach 
- wysuszony po ok. 12 godzinach  

 
Powlekanie:  Olejem NaturExpert Terrassenöl 
 
Czyszczenie urządzeń: Do czyszczenia narzędzi nadaje się rozcieńczalnik NaturExpert Ölverdünnung. 
 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu NaturExpert Terrassenöl może być                             

przechowywany przez rok. Przechowywać w suchym, chłodnym i chronionym przed                     
mrozem miejscu.    

Szczególne   
wskazówki: NaturExpert Terrassenöl musi być starannie mieszany przed każdą aplikacją. 
 Nawet jeśli powierzchnie pokryte NaturExpert Terrassenöl są już suche i nadają się                               

do układania na sobie po krótkim czasie, wymagana odporność chemiczna i mechaniczna 
jest osiągana dopiero po kilku dniach utwardzania (20°C/65% względnej wilgotności                      
powietrza). 

 Uwaga: Jak w przypadku wszystkich olejów do suszenia na powietrzu, przy użyciu                       
NaturExpert Terrassenöl istnieje pewne niebezpieczeństwo samozapłonu. Dlatego zużyte 
szmatki należy pozostawić do wyschnięcia na powietrzu lub przechowywać je przez kilka 
dni w pojemniku wypełnionym wodą, a następnie wyrzucić razem z odpadkami. Podczas 
aplikacji i suszenia dobrze wietrzyć pomieszczenia i trzymać z dala od źródeł zapłonu.                     
Nie należy stosować w kabinach lakierniczych i przy urządzeniach odsysających, w 
miejscach w których  stosowane są konwencjonalne lakiery. 

 DIN EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek (migracja metali ciężkich). 
 DIN 53 160: Odporność na ślinę i pot (Skala szarości stopień 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następna strona! 
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Uwagi prawne:   Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania 

produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy                     
i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych                  
i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące                    
w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania                       
i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości                    
produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach                       
udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner 
w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. 
Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego                                  
przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także 
zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej  

 użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych                     
w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów                 
z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), 
nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując 
nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych                       
dla robot budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy                             
i płatności. 

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie. 
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