
• Produkt na bazie naturalnego oleju tungowego i 

wyselekcjonowanych żywic alkidowych. 

• Dzięki zawartości dwóch aktywnych absorbentów UV, olej 

trwale chroni drewno  przed słońcem. Jeden absorbent chroni 

drewno na powierzchni, a drugi zapewnia penetrację oleju w 

głąb drewna.

• Olej do tarasów o ekstremalnej odporności jest bogaty w 

środki hydrofobowe, co pozwala na trwałe zabezpieczenie 

drewna przed wodą deszczową, chlorowaną i niekorzystną 

wilgotnością powietrza. 

• Chroni drewno przed plamami i tłuszczem. 

• Olej jest mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać. 

• Dzięki zastosowaniu oleju możemy zachować kontakt z 

drewnem, a także utrzymać jego matowy aspekt. 

• Dzięki wodnej formule, olej bardzo szybko schnie i nie 

pozostawia nieprzyjemnego zapachu.

INFORMACJE

Zastosowanie: powierzchnie tarasowe z drewna egzotycznego lub gatunków europejskich. Idealny do 
zabezpieczenia tarasów przy domach lub basenach, również w klimacie nadmorskim. Można go stosować 
na drewno poddane impregnacji ciśnieniowej.

Wydajność

Schnięcie*

Wykończenie

Czyszczenie

Olej do tarasów
o ekstremalnej 
odporności
poj. 1L; 2,5L

*między warstwami



Drewno musi być surowe, czyste i o odpowiedniej wilgotności. 
Drewno surowe: lekko przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić.
Drewno lakierowane: wycyklinować aż do odsłonięcia surowego drewna. Lekko przeszlifować papierem 
ściernym 120 i odpylić. 
Drewno stare: dobrze wyczyścić Środkiem czyszczącym do tarasów V33, następnie przeszlifować papierem 
ściernym i odpylić.

V33 Polska Sp. z o.o.  ul Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo

adres e-mail: v33pl@v33.com tel. 061 8945100

PRZYGOTOWANIE

APLIKACJA
W opakowaniu produkt ma mleczny aspekt, który po nałożeniu i wyschnięciu znika.
Pierwsza aplikacja:
1. Przed użyciem i w trakcie nakładania produkt dokładnie wymieszać. 
2. Podczas nakładania pierwszej warstwy płaskim pędzlem lub wałkiem o krótkim włosiu drewno nasączyć 
obficie olejem. Po 10-15 minutach zebrać nadmiar oleju.
3. Pozostawić do wyschnięcia na 2h. 
4. Następnie nałożyć drugą warstwę tym samym sposobem. Trzecią należy nałożyć, jeśli drewno nie zostało 
wystarczająco nasączone olejem. Taras jest odpowiednio zabezpieczony, jeśli drewno nie wpija już oleju.
5. Po nałożeniu każdej warstwy nadmiar oleju należy zebrać czystą, suchą szmatką.

• Idealne warunki nakładania: 12-25°C.
• W celu biobójczej ochrony drewna przed nałożeniem oleju na surowe drewno zalecamy zastosowanie 
Impregnatu do drewna konstrukcyjnego V33.
• W celu usunięcia miejscowych plam zaleca się użycie Środka czyszczącego do tarasów V33. 
• Efekt końcowy może się różnić w zależności od gatunku drewna. 
• Przed rozpoczęciem pracy zalecamy próbne naniesienie oleju na niewidoczną powierzchnię. 
• W codziennej pielęgnacji wystarczy przemyć powierzchnię tarasu wodą. 
• Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z naszym działem technicznym.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

KOLORY

Bezbarwny Tek

Olej do tarasów o ekstremalnej odporności
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