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ОЛІЯ ДЛЯ 
ТЕРАС

ОЛІЯ ДЛЯ ТЕРАС − це суміш модифікованих 
швидковисихаючих рослинних олій, що 
виготовляється на основі органічного 
аліфатичного розчинника. Олія призначена для 
безбарвного оброблення дерев’яних поверхонь 
на терасах, садових меблів, а також для догляду 
та оновлення. Оброблена олією поверхня 
відрізняється шовковистим напівматовим 
виглядом, еластичністю в поєднанні з міцністю, 
водостійкістю і швидким висиханням.

Догляд за покриттям: У перший рік після монтажу 
рекомендується часто перевіряти поверхню на 
випадок розтріскування деревини. Тріщину слід 
санувати за допомогою серветки, змоченою олією; 
олія втирається до повного заповнення тріщини. 
Надлишки олії необхідно видалити з поверхні. 
Використовується лише на чистих і сухих поверхнях.

Рекомендується оновлювати покриття один раз на 
рік тонким шаром або за потребою, заповнюючи 
мікро- та макротріщини і таким чином запобігаючи 
гниттю. Якщо поверхня не має ознак деградації, 
очистіть і добре висушіть її, перш ніж наносити олію. 
Якщо маєте, очистіть поверхню за допомогою грубої 
щітки з щетини або дроту всі неміцні (полущені) 
ділянки поверхні. Потім просочіть ці ділянки олією 
(нанесіть олію в надлишку і видаліть через деякий 
час); через 6–12 год змастіть поверхню повністю. 
Сушіть протягом 24 годин; в цей час не ходіть 
поверхнею. Якщо поверхня є повністю зношеною, 
відшліфуйте її і нанесіть олію (3 шари). Перед 
цим перевірте гвинтове кріплення, тому що після 
шліфування висота поверхні дещо знижується.

У випадку застосування безбарвної олії поверхня 
деградує швидше (дефект посіріння), ніж поверхня, 
оброблена оліями, тонованими відповідно до 
карти BIO MIX, тому потребується більш часте 
змащування. Перед нанесенням перевірте 
швидкість висихання покриття, його сумісність з 
обраним типом деревини та остаточний вигляд 
на випробовуваному зразку за тих самих умов 
(температура, відносна вологість, метод нанесення).

Застереження: Щоб уникнути самозаймання 
промаслених серветок рекомендується їх 
спалювати або зберігати в ємності з водою.
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Легко наноситься Обробляння терас та інших 
пішохідних поверхонь

Заповнювання тріщин 
і адгезіяЗМАЩУВАННЯ ТЕРАСИ

1. Підготування поверхні

ОЛІЯ ДЛЯ ТЕРАС – це олія, що підходить для 
захисту деревини будь-якої хвойної породи, 
а також деревини деяких екзотичних порід; 
перед застосуванням потрібно виконати 
тест на сумісність. Якщо поверхня є дещо 
масляною, як у деяких екзотичних деревних 
порід, її слід знежирити розчинником 
BIO IMPREGNOL і висушити. Також 
рекомендується злегка закруглити краї 
деталей, оскільки це покращує якість захисту 
(менший ступінь зношення на гострих краях).

Поверхня повинна бути абсолютно сухою 
(вологість деревини не більше 15%), добре 
відшліфованою, очищеною від пилу, смоли, 
жиру, воску та інших забруднень. У разі 
смоляних кишеньок на деревині хвойних порід, 
їх слід видалити розчинником і зашпаклювати. 
Перш ніж змащувати нову дерев’яну 
поверхню, обробіть її біоцидним засобом для 
захисту від деревних грибів і шкідників. Не 
змащуйте мокру або вологу деревину.

2. Нанесення

Олія наноситься при температурі вище 15°C і 
відносній вологості повітря 40–75%. Поза цими 
умовами час висихання значно збільшується. 
Перед використанням олію необхідно ретельно 
перемішати. Якщо поверхня з деревини твердої 
породи (тик, дуб тощо) змащується вперше, 
допускається додавання розчинника BIO 
IMPREGNOL. Рекомендується використовувати 
велюровий валик і пензель з натуральної 
щетини. Олія призначена для оброблення 
горизонтальних поверхонь. Завдяки низькій 
в’язкості відмінно заповнює пори і тріщини; 
не рекомендується обробляти вертикальні 
поверхні, адже олія стікає. 

Олію наносьте на заготовку з усіх боків, 
приділіть особливу увагу торцям. Заготівля 
висихає і отверджується за 24 години в 
горизонтальному положенні. Після висихання 
злегка відшліфуйте поверхню або згладьте 
шліфувальною губкою для видалення піднятих 
деревних волокон.

Нанесіть олію не менше двох разів або до 
повної герметизації поверхні і висушіть, 
як при першому нанесенні. В цей час не 
ходіть по оброблених поверхнях. Після 
оброблення дошки не штабелювати, щоб 
уникнути злипання. У разі транспортування 
між дошками повинні бути вставлені 
дерев’яні прокладки або вощений папір. 
Після оброблення олія зневоднюється і 
отверджується ще принаймні тиждень. Для 
очищення інструментів використовуйте 
розчинник BIO IMPREGNOL або нітророзчинник 
Helios. Рекомендуємо використовувати захисні 
засоби, наприклад, гумові рукавички стійкі до 
аліфатичних розчинників та захисні окуляри.

Після монтажу рекомендується додатково 
захистити всі потенційні пошкодження, 
оскільки на таких ділянках деревина 
починає швидко деградувати. Для захисту 
рекомендується нанести олію на такі ділянки і 
видалити надлишки серветкою через 2–5 хв. 

3. Витрати  

Залежно від породи деревини та якості 
попереднього оброблення – 40-60 мл /м2 при 
нанесенні велюровим валиком. 

У разі фрезерованої поверхні витрати є 
трохи вищими.

Після витрачання більше половини вмісту 
рекомендується перелити залишок в тару 
меншого об'єму, щоб уникнути желирування 
олії. Зберігати продукт в сухому місці при 
температурі до 35 °C та захищати від прямих 
сонячних променів.


