
 
 
Fișă tehnică 

TEAK OIL 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - 
dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute 
fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este 
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei 
fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. | Ediție: 26.6.20 

 

Ulei cu ceară pentru protecția lemnului 
 

Descriere 
 
Amestec special de uleiuri și ceară pentru 
protejarea și recondiționarea lemnului dur. Este 
ideal pentru lemn tropical din mahon, iroko și tec, 
precum și toate celelalte suprafețe de lemn. 
Înlocuiește uleiurile lemnului care se pierd cu 
timpul. Scoate în evidență culoarea naturală a 
lemnului și îl protejează împotriva apei și a 
condițiilor atmosferice. 

 

Domenii de aplicare 
 
TEAK OIL se folosește pentru orice tip de 
suprafață de lemn, mobilier de grădină, structuri de 
lemn, precum pergole, etc. Adecvat pentru aplicații 
interioare și exterioare. 

 

Caracteristici tehnice 
 
Formă: amestec de ulei și 

ceară  

Culoare: transparent 

Densitate: 0.84 ± 0.02 kg/l  

Vâscozitate: 25 mPa
.
s la 23°C 

Timp de uscare: 3-4 ore (uscat la 
atingere) 

Timp de reacoperire: 24-48 de ore 

 

Mod de utilizare 
 
Suportul trebuie să fie curat și uscat, nelăcuit și 
fără praf, grăsimi și rășini. Se recomandă ca 
suprafața să fie pregătită cu hârtie abrazivă. 
Conținutul se amestecă ușor, iar apoi TEAK OIL se 
aplică nediluat pe lemn, cu o pensulă sau o lavetă. 
După aproximativ 5 minute, materialul în exces, 
care nu a fost absorbit, trebuie înlăturat cu o lavetă 
uscată. În cazul suprafețelor expuse la condiții 
atmosferice aspre, sau suporturilor foarte 
absorbante, se aplică și al doilea strat de TEAK 
OIL. Pentru menținerea sau recondiționarea 
lemnului, se aplică TEAK OIL cel puțin o data pe 
an. 
 
Curățarea uneltelor: 
Uneltele trebuie curățate cu SM-18, cât TEAK OIL 
este încă proaspăt. 

 

Consum 
 
12-15 m

2
/l, în funcție de absorbanța lemnului.   

 

Ambalaj 
 
TEAK OIL este disponibil în recipiente de 750 ml. 

 

Durata de viață – Depozitare 
 
24 de luni de la data fabricației, în ambalajele 
originale, sigilate, la temperaturi între +5°C și 
+35°C, în spații protejate de soare și îngheț. 

 

Compuși Organici Volatili (COV) 

 
Conform Directivei 2004/42/CE (Anexa II, tabelul 
A), conținutul maxim admis de COV pentru 
subcategoria f de produs este 700 g/l (2010) 
pentru produsul gata de utilizare. 
Produsul gata de utilizare TEAK OIL conține un 
maxim de 680 g/l COV. 
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Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios 
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