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Атмосферостійка олія для деревини
 - Ефективно вбирається в деревину, не утворює плівку.
 - Надає поверхні водовідштовхувальні властивості.
 - Захищає від сонячного випромінювання.
 - Попереджує розповсюдження водоростей і плісняви на поверхні.

10-13 m²/l

 ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 
Атмосферостійкий деревозахисний засіб, що добре вбирається, для декоративного 
оздоблення та захисту нових і попередньо промащених дерев’яних поверхонь. 
Pinotex Terrace & Wood Oil надає поверхням водо- та брудовідштовхувальні власти-
вості, покращує їхню зносостійкість, підкреслює та зберігає природну текстуру 
деревини. Продукт містить активні речовини для попередження розповсюдження 
плісняви та водоростей.

 СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ 
Продукт призначений для обробки нових та попередньо оброблених деревозахис-
ною ґрунтувальною фарбою або олією дерев’яних (сосна, ялина, кедр, модрина), 
підданих глибокому просоченню та виконаних із твердіших сортів деревини терас, 
сходів, садових меблів, огорож та інших зовнішніх поверхонь. Можна використову-
вати й для обробки фасадів і поверхонь колод.

 БАЗОВА ПОВЕРХНЯ 
Властивості продукту найкраще проявляються у випадку промащування саме стру-
ганих поверхонь, проте його можна застосовувати й для обробки пиляних або 
тонко пиляних поверхонь. Не можна застосовувати для обробки деревини, що має 
грибкові захворювання або шкідників.

 ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
• Дерев’яна поверхня, що оброблюється, має бути чистою, якісною, і не містити 

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

• Під час обробки деревини смолистих порід (модрина, кедр тощо) поверхню 
попередньо вимити продуктом Pinotex Terrace & Wood Cleaner для досягнення 
кращого вбирання олії.

• Залежно від виду забруднення (пил, сажа, пліснява, органіка) вибрати відпо-
відний метод очищення поверхні (дивіться розділ «Попередня обробка повер-
хонь, що потребують спеціальної підготовки»). Уникати використання методів 
очищення, які можуть пошкодити деревину (наприклад, піскоструминний апа-
рат, миття під тиском).

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

• Стару фарбу, що є на поверхні (наприклад, масляну, алкідну або латексну фар-
бу), повністю усунути механічним (шкребок, жорстка щітка), термічним (фен 
гарячого повітря, інфрачервоне випромінювання) або хімічним способом (засо-
би усунення фарби). Це забезпечить рівномірний відтінок кольору під час по-
дальшої обробки поверхні засобом для захисту деревини.

• У разі закріплення дерев’яного настилу рекомендуємо надавати перевагу оцин-
кованим цвяхам і кріпильним скобам. У випадку використання попередньо не-
оброблених металевих деталей перед фінішним фарбуванням поверхні їх необ-
хідно окремо обробити для захисту від іржі.

 ҐРУНТУВАННЯ 
• Нові дерев’яні поверхні, а також поверхні з м’яких сортів деревини перед про-

мащуванням слід обов’язково заґрунтувати!
• Перед ґрунтуванням потрібно переконатися, що деревина повністю висохла.

• Для забезпечення максимального захисного ефекту ґрунтувати нові або очище-
ні від старої фарби дерев’яні поверхні в 1–2 шари безколірною ґрунтовкою для 
захисту деревини Pinotex Base. Остаточну обробку деревини проводити не рані-
ше ніж через 24 години після ґрунтування поверхні. Якщо поверхня горизон-
тальна і витрата ґрунтовки більша, то для повного висихання поверхні може 
знадобитися більше 24 годин.

• Особливо ретельно обробити торці дощок; для цього їх треба добре просочити.
• Ґрунтування поверхні слід проводити якомога раніше. Якщо затягувати з фарбу-

ванням або піддати деревину дії несприятливих атмосферних умов, зчіплюва-
ність фарби з поверхнею погіршиться.

 ФІНІШНА ОБРОБКА 
• Перед промащуванням переконатися, що заґрунтована поверхня достатньо ви-

сохла.
• Обробку поверхні виконувати в декілька шарів до насичення деревини олією 

для захисту деревини Pinotex Terrace & Wood Oil.
• Приблизно через 15–20 хвилин після нанесення олії на поверхню рештки олії, 

що не ввібралися в поверхню, обов’язково витерти ганчіркою. У процесі нане-
сення олії час від часу витирати пензель сухою ганчіркою.

• Для досягнення вищої стійкості продукт не рекомендується використовувати в 
безколірному варіанті; додавання пігменту забезпечує бажаний декоративний 
ефект і кращий захист від погодних впливів (УФ-випромінювання).

• Поверхні, що перебувають під дією постійного зношування, сонця та дощу, по-
требують щорічної обробки. У разі промащування для догляду нанести на очи-
щену поверхню один шар (до насичення) продукту Pinotex Soiar Terrace & Wood 
Oil.

• Небезпека самозаймання! Рештки, забруднені відходи та забруднені олією тек-
стильні матеріали збирати у вогнестійкі ємності, занурюючи їх у воду, та знищу-
вати.

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ ТА ДОГЛЯДУ  
 ЗА ПОВЕРХНЕЮ 
• Перед використанням і в процесі роботи олія для захисту деревини ретельно 

перемішувати. Продукт готовий до застосування й не потребує розведення.
• Рекомендація щодо робочого інструмента: для кращого захисту дерев’яної по-

верхні використовуйте пензель.
• Оскільки остаточний відтінок поверхні, що була оброблена олією для захисту 

деревини, змінюється залежно від виду деревини, перед промащуванням ве-
ликих площ рекомендується протестувати вибраний відтінок на невеликій ді-
лянці поверхні.

• Необхідна температура поверхні під час нанесення олії та під час висихання 
поверхні складає +8…30 °C (рекомендується +18 ± 2 °C), відносна вологість 
повітря < 80 %. Уникати фарбування у вітряну погоду, а також під дією прямих 
сонячних променів, оскільки надто інтенсивне випаровування розчинника 
може завадити вбиранню фунгіцидів у деревину.

• Наносити продукт на поверхню безперервним шаром уздовж деревних волокон. 
Особливу увагу слід звертати на поверхні, що перебувають у постійному контак-
ті з водою та/або сонячним випромінюванням.

• Ретельна обробка торців дощок значно підвищує стійкість деревини до дії воло-
ги.

• Перед установленням дерев’яного настилу та інших деталей рекомендується 
покрити їхній задній бік хоча б одним шаром.

• Чистити робочі інструменти треба негайно відразу ж після завершення робіт, 
висохлий продукт можна усунути тільки механічним способом.

12 h

8-30°C

TERRACE &
WOOD OIL



ЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ www.pinotex.ua 

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.

Виробник: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Таллінн, Естонія, тел.: 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com
Представник: TOB “Акзо Нобель Холдінг Україна”, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, 02002, Київ, Україна, Тел: +380 (44) 581 8592, info.kyiv@akzonobel.com

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сфера використання Зовнішні роботи

В’яжуча речовина Алкід (AWB) / лляна олія

Щільність 0,85 ± 0,02 кг/л

Вміст сухої речовини 38 ± 2 %

Кольори Pinotex Colour Collection

Час висихання (23 °C / 50 % RH) Сухий від пилу через 6 г.

Можна перефарбовувати через 12 г. Строганая древесина  
10-13 м²/л (60-85 г/м²)

Покриваність (один шар) Стругана деревина 10–13 м²/л (60–85 г/м²)

Розчинник Уайт-спірит Solve W

Робочі інструменти Пензель

Очищення робочих інструментів Уайт-спірит Solve W

Термін зберігання в нерозкритій завод-
ській тарі

5 років

Умови зберігання продукту У закритій тарі, темп. +5…35 °C

Упаковка 1 л / 3 л / 5 л / 10 л

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

• Для очищення забрудненої в процесі експлуатації поверхні використовувати чисту воду, 
а також нейтральні або слабколужні засоби для чищення. Висока температура води 
прискорює висихання поверхні. Рекомендація щодо інструмента: використовуйте м’яку 
щітку або губку. Після очищення сполоснути поверхню чистою водою.

• Уникати контакту з гумою та гумовими ущільненнями, елементами.

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ БАЗОВИХ  
 ПОВЕРХОНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ ПІДГОТОВКИ 
• Забруднену поверхню рекомендується очистити сухою щіткою. Сильно зв’язаний пил, 

жир і нагар усунути лужним засобом для чищення Sadolin Cleaner, а потім ретельно 
прополоскати поверхню чистою водою та перед фарбуванням дати просохнути.

• Плісняву та поверхневу органіку усунути механічним способом вологою щіткою, 
губкою або шкребком. Потім поверхню вимити засобом для чищення Sadolin BioCleaner, 
ретельно прополоскати водою та дати просохнути перед фарбуванням.

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

• У місцях сучків усунути смолу (механічно або просоченою уайт-спіритом ганчіркою).
• Металеві деталі. У разі закріплення обшивки перевага надається оцинкованим цвя-

хам і скріпкам. Необроблені попередньо металеві деталі очистити сталевою щіткою або 
шліфувальною шкіркою від іржі, потім заґрунтувати фарбою Professional Traditional 
Metal Primer або Hammerite No.1 Rustbeater.

 БЕЗПЕКА ПРАЦІ 
• Шкідливо для водних організмів із довготривалими наслідками. Тримати в місці, недо-

ступному для дітей. Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати при собі упаковку про-
дукту або маркувальний знак. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Зверну-
тися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до лікаря-спеціаліста / терапевта в разі 
поганого самопочуття. Під час поводження дотримуватися правил безпеки! Перед за-
стосуванням ознайомитися з правилами користування продуктом.

• Небезпека самозаймання! Рештки, забруднені відходи та забруднені олією текстильні 
матеріали збирати у вогнестійкі ємності, занурюючи їх у воду, та знищувати.

 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. Утилізувати 
вміст і контейнер згідно з місцевими, регіональними, державними та міжнародними пра-
вилами.




