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Олія для терас, меблів і фасадів
 - Має прекрасну атмосферостійкість.
 - Містить УФфільтр.
 - Ефективно вбирається та зменшує розтріскування деревини.
 - Попереджує розповсюдження плісняви на поверхні.
 - Має вкрай незначний запах.

8-10 m²/l

 ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 
Деревозахисна олія на водній основі, яке має прекрасну атмосферостійкість. Олія 
глибоко вбирається в деревину і запобігає впливу вологи та розтріскуванню дере-
вини. Доданий у продукт віск підвищує водо- та брудовідштовхувальні властивості 
промащеної поверхні. Завдяки активним речовинам, що містяться в олії та запобі-
гають розповсюдженню плісняви, а також УФ-фільтру, що стримує дію УФ-випро-
мінювання, збільшується період між промащуваннями для догляду.

 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
Продукт призначений для обробки нових і попередньо оброблених деревозахис-
ною ґрунтовкою або деревозахисною олією терас, сходів, садових меблів, огорож, 
фасадів, зокрема колодних поверхонь та інших зовнішніх поверхонь із деревини 
хвойних порід (сосна, ялина, кедр, модрина) і твердих сортів деревини, а також 
поверхонь із глибоким просоченням.

 БАЗОВА ПОВЕРХНЯ 
Властивості продукту найкраще проявляються з промащуванням саме струганих 
поверхонь, проте його можна застосовувати й для обробки пиляних або тонко пи-
ляних поверхонь. Не можна обробляти деревину, що має грибкові захворювання 
або деревних шкідників.

 ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
• Поверхня, що оброблюється, має бути чистою, якісною і не містити грибкових 

уражень (гнилизна, пліснява, синява). На всіх етапах обробки деревина має 
бути сухою, вміст вологи нижче 18 %.

• Для досягнення кращого вбирання олії багату на смолу деревину (модрина, 
кедр тощо) слід попередньо вимити засобом Pinotex Terrace & Wood Cleaner.

• Залежно від виду забруднення (пил, сажа, пліснява, органіка) вибрати відпо-
відний метод очищення поверхні (дивіться рекомендації щодо попередньої об-
робки поверхонь, що потребують спеціальної підготовки). Уникати застосування 
методів очищення, які можуть пошкодити деревину (наприклад, піскострумин-
ний апарат, миття під тиском).

• Для забезпечення кращого вбирання усунути з поверхні старий облуплений шар 
деревозахисного засобу, а також злегка пошкоджений або посірілий шар дере-
вини, використовуючи щітку з жорсткою щетиною або миючий засіб Pinotex 
Terrace & Wood Cleaner.

• Стару фарбу, що є на поверхні (наприклад, масляну, алкідну або латексну), пов-
ністю усунути механічним (шкребок, жорстка щітка, шкурка), термічним (фен 
гарячого повітря, інфрачервоне випромінювання) або хімічним способом (засо-
би усунення фарби). Це забезпечує досягнення рівномірного відтінку кольору 
під час подальшої обробки поверхні деревозахисним засобом.

• У разі закріплення дерев’яного настилу рекомендуємо надавати перевагу оцин-
кованим цвяхам і кріпильним скріпам. У разі використання попередньо необро-
блених металевих деталей перед фінішним промащуванням дерев’яної поверх-
ні їх слід окремо обробити засобом для антикорозійного захисту.

 ҐРУНТУВАННЯ 
• Нові непросочені дерев’яні поверхні перед промащуванням слід неодмінно за-

ґрунтувати! 
• Перед ґрунтуванням переконатися, що поверхня повністю висохла.
• Для забезпечення максимального захисного ефекту нові або очищені від старої 

фарби дерев’яні поверхні заґрунтувати в 1–2 шари безколірною біоцидною де-
ревозахисною ґрунтовкою Pinotex Base. Фінішне фарбування виконувати не 
раніше ніж через 24 години після ґрунтування поверхні. На горизонтальних 
поверхнях і в разі підвищеної витрати ґрунтовки повне висихання поверхні 
може тривати більше 24 годин.

• Особливо ретельно обробити торці поперечних розрізів; для цього їх треба до-
бре просочити.

• Ґрунтування дерев’яної поверхні слід виконувати якомога раніше. Якщо прома-
щування було проведено із запізненням або деревина була під тривалою дією 
атмосферних явищ, погіршується адгезія олії з деревиною.

 ФІНІШНА ОБРОБКА 
• Перед промащуванням треба переконатися, що заґрунтована поверхня достат-

ньо висохла.
• Обробку поверхні виконувати деревозахисною олією Pinotex Soiar Terrace & 

Wood Oii у декілька шарів до насичення деревини.
• УВАГА! Продукт під час нанесення на поверхню має молочно-білий колір і дося-

гає правильного відтінку пізніше, після завершення щонайменше двох годин.
• Рештки олії, що не ввібралася в деревину, неодмінно усунути ганчіркою не пі-

зніше ніж протягом 15–20 хвилин після нанесення на поверхню, щоб не утвори-
лася плівка. У процесі промащування слід час від часу очищувати пензель су-
хою ганчіркою.

• Можна застосовувати безколірний продукт, проте додавання пігменту продов-
жує термін життя промащеної поверхні та надає їй захисної здатності проти 
УФ-випромінювання.

• Поверхні під великим навантаженням унаслідок зношення під дією сонця, дощу 
та снігу можуть потребувати частішого промащування для догляду, ніж зазви-
чай. Необхідність промащування для догляду легко перевірити — для цього 
треба окропити поверхню водою. Якщо крапля води розтікається поверхнею, 
вбирається й змочує деревину, то поверхня потребує промащування для догля-
ду.

• При промащуванні для догляду на очищену поверхню нанести (дивіться розділ 
«Підготовка поверхні») один шар (до насичення) продукту Pinotex Soiar Terrace 
& Wood Oii.

• Продуктом Pinotex Soiar Terrace & Wood Oii можна промащувати для догляду 
поверхні, попередньо оброблені деревозахисною олією як на водній основі, так 
і на основі розчинника. Якщо поверхня була попередньо оброблена іншою олі-
єю, рекомендується перевірити, чи відповідає їй Pinotex Soiar Terrace & Wood 
Oii в плані адгезії та властивості вбирання. Не можна використовувати для 
повторного промащування поверхні, нещодавно обробленої іншою олією.

• Під час промащування для догляду можна використовувати також безколірну 
олію, якщо поверхня, що оброблюється, рівномірного тону й правильного відтін-
ку. Кожен шар колерованої олії робить колір поверхні темнішим.

• Не використовуйте продукт, якщо після промащування протягом наступних 6 
годин очікуються опади або роса.

12 h

8-25°C

SOLAR TERRACE &
WOOD OIL
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Багато наведених у описі продукту даних отримано в лабораторних умовах, і вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення виробу на поверхню, 
погодних умов і т. д. Виробник не несе відповідальності за збитки, зумовлені ігноруванням правил користування продуктом або застосуванням продукту 
не за призначенням. За додатковою інформацією просимо звертатися до представника продукту. Виробник залишає за собою право вносити зміни в 
наведені дані без попереднього повідомлення.

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФАРБУВАННЯ Й ДОГЛЯДУ 
• Перед використанням і в процесі роботи деревозахисний засіб слід ретельно перемішу-

вати. Продукт готовий до використання й не потребує розведення.
• Рекомендація щодо робочого інструмента: для кращого захисту дерев’яної поверхні ви-

користовуйте пензель.
• Оскільки кінцевий колір обробленої деревозахисною олією поверхні відрізняється за-

лежно від породи деревини, перед промащуванням великих площ рекомендується 
спробувати на невеликій ділянці поверхні, чи можна застосовувати вибраний відтінок.

• Необхідна температура повітря й поверхні під час нанесення деревозахисного засобу на 
поверхню та висихання: +8…25 °C (рекомендована темп. +18 ± 2 °C), відносна вологість 
повітря < 80 %. Уникати промащування у вітряну погоду, а також під дією прямих соняч-
них променів, оскільки надто інтенсивне випаровування розчинника (води) може змен-
шити вбирання продукту в деревину.

• Продукт наносити на поверхню безперервним шаром уздовж волокон деревини. Осо-
бливу увагу звернути на поверхні, що часто перебувають під дією води та/або сонячного 
випромінювання.

• Для забезпечення рівномірного відтінку кольору під час промащення великих площ ре-
комендується змішувати необхідний об’єм продукту в одній ємності.

• Ретельна обробка торців дерев’яного настилу значно підвищує стійкість деревини до дії 
вологи.

• Перед установленням дерев’яного настилу та інших деталей рекомендується покрити 
також їхній зворотній бік щонайменше одним шаром продукту.

• Робочі інструменти негайно очистити відразу ж після завершення роботи, висохлий про-
дукт можна усунути тільки механічним способом.

• Об’єкти, покриті Pinotex Solar Terrace & Wood Oil, тримати далі від поверхонь, які дають 
кислотну або лужну реакцію (наприклад, штукатурка, що не висохла остаточно), бо може 
постраждати в’яжуча речовина пігменту.

• Для очищення забрудненої в процесі експлуатації поверхні застосовувати чисту воду або 
нейтральні засоби для чищення. Рекомендація щодо робочого інструмента: використо-
вуйте м’яку щітку або губку. Після очищення сполоснути поверхню чистою водою.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сфера застосування Зовнішні роботи

В’яжуча речовина Алкідна емульсія/акрил

Щільність 1,01 ± 0,02 кг/л

Вміст сухої речовини 19 ± 2 %

Колірна мапа Pinotex Colour Collection

Час висихання (23 °C / 50 % RH) Можна перефарбовувати через 12 г.

Покриваність (один шар) Стругана деревина 8–10 м²/л (100–125 г/м²) 
залежно від пористості деревини

Розчинник Вода

Робочий інструмент Пензель

Очищення робочих інструментів Вода

Термін зберігання в закритій  
заводській тарі

3 роки

Зберігання продукту У закритій тарі за темп. +5…35 °C

Упаковка 2,33 л / 9,3 л

 ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ,  
 ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ 
• Забруднену поверхню рекомендується очистити сухою щіткою. Щільно зв’язаний пил, 

жир і кіптяву усунути лужним засобом для чищення Sadolin Cleaner, а потім ретельно 
сполоснути чистою водою та дати просохнути перед промащуванням.

• Плісняву та поверхневу органіку усунути механічним способом, губкою або шкреб-
ком. Потім вимити поверхню засобом для чищення Sadolin Bio-Cleaner, ретельно спо-
лоснути чистою водою та дати висохнути перед промащуванням.

• Приховані дерев’яні конструкції добре обробити біоцидним засобом просочення 
Pinotex Impra.

• У місцях сучків усунути смолу (механічно або просоченою уайт-спіритом ганчіркою).
• Металеві деталі. У разі закріплення настилу рекомендуємо надавати перевагу оцин-

кованим цвяхам і кріпильним скріпам. Необроблені попередньо металеві деталі очисти-
ти від іржі сталевою щіткою або шліфувальною шкіркою, потім заґрунтувати фарбою 
Professional Traditional Metal Primer або Hammerite No.1 Rustbeater.

 БЕЗПЕКА ПРАЦІ 
Зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо необхідна консультація лікаря, візьміть із 
собою упаковку або етикетку продукту. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. У 
разі поганого самопочуття звернутися в токсикологічний центр або до лікаря. Під час пово-
дження дотримуватися правил безпеки! Перед застосуванням ознайомитися з правилами 
користування продуктом.

 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОВОДЖЕННЯ  
 З ВІДХОДАМИ 
Після завершення роботи щільно закрити ємність з олією. Перед очищенням робочого ін-
струмента усунути рештки олії. Не зливати продукт у каналізацію або водойми. Вміст і 
упаковку усунути згідно зі всіма місцевими, регіональними, державними й міжнародними 
правовими актами.
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