
12 odtenkov po barvni karti 
BIO MIX 

Zaščita pred vremenskimi 
vplivi in UV-žarki TERRACE 

OIL
OLJE ZA TERASE je mešanica modificiranih 
sušilnih rastlinskih olj v nearomatskem 
alifatskem topilu. Olje je primerno za brezbarvno 
in barvno oljenje lesenih teras in vrtnega pohištva 
ter za vzdrževanje in obnovo. Odlikuje ga svilnati 
videz, elastičnost, zaradi UV-absorberjev in 
voskov pa tudi dobra odpornost na vremenske 
vplive in vodoodpornost.

Vzdrževanje: Prvo leto po vgradnji moramo biti 
pozorni na morebitno pokanje lesa. V primeru razpok 
jih je treba čim prej zapolniti tako, da s čopičem 
ali krpo vtrete olje, dokler se razpoka ne zapolni. 
Zaključite tako, da s površine obrišete odvečno olje. 
Uporabljajte samo na čistih in suhih površinah.

Interval obnovitve je odvisen od več dejavnikov (vrsta 
lesa, vremenske razmere, mehanska izpostavljenost 
itd.). Priporočamo redne preglede vsaj dvakrat 
letno. Priporočljivo je, da olje osvežite vsaj enkrat 
letno, da zapolnite mikro in makro strukture in 
razpoke, nasičite les in tako preprečite razpadanje. 
Če površina ne kaže znakov razpadanja, jo pred 
nanosom olja dobro očistite in posušite. Razpadajoče 
površine je treba očistiti s posebnim čistilom za 
talne obloge, da odstranimo siv razpadli les, in sprati 
z obilo vode. Pred mazanjem počakajte, da se les 
popolnoma posuši. Očiščen les impregnirajte z oljem 
(premažite, namočite in obrišite) in po potrebi po 24 
urah še enkrat premažite. Pustite sušiti 24 ur; v tem 
času ne hodite po površini.

Opozorilo: Zaradi nevarnosti spontanega vžiga 
je treba krpe, prepojene z oljem, po uporabi 
namočiti v vodi ali zažgati.
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Pri uporabi brezbarvnega olja se v primerjavi z 
uporabo obarvanih olj iz barvne karte BIO MIX 
površina hitreje razgradi, zato je potrebno pogostejše 
oljenje. Pred nanosom premaza preverimo sušenje 
premaza, združljivost z izbrano vrsto lesa in končni 
izgled na testnem kosu pod enakimi pogoji (les, 
temperatura, relativna vlažnost, nanos).
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Preprosto nanašanje
Za terase in druge 
prehodne površine

Zapolnjevanje razpok 
in dober oprijemOLJENJE TERASE

1. Priprava površine

OLJE ZA TERASE je primerno za zaščito vsega 
naravno bolj na vremenske vplive odpornega 
lesa kot tudi večina eksotičnih lesnih vrst (pred 
uporabo preverite združljivost). Če je površina 
že rahlo mastna (zlasti pri eksotičnih vrstah 
lesa), jo je treba pred oljenjem razmastiti z 
razredčilom BIO IMPREGNOL in posušiti.

Nekatere vrste lesa je treba pred mazanjem 
za določeno časovno obdobje (1–4 tedne) 
prepereti, da se zagotovi boljša zaščita in 
vpijanje olja.

Površina mora biti popolnoma suha (vsebnost 
vlage v lesu ne sme presegati 15 %), dobro 
brušena (P100), brez prahu, smole, masti, 
voska in drugih nečistoč. Iztekanje smole v 
iglavcih je treba odstraniti z razredčilom in nato 
zatesniti s kitom. Pred prvim nanosom olja je 
potrebno površino zaščititi z biocidno zaščito, da 
preprečimo pojav modrih madežev, gnilobe in 
lesnih črvov. Ne oljite vlažnega ali mokrega lesa.

2. Nanašanje  

Olje nanašajte pri temperaturi nad 15 °C (20 ° ±5 
°C) in pri relativni zračni vlagi 40–75 %. Čas sušenja 
izven teh pogojev je bistveno daljši. Po drugi strani 
pa neposredno sonce (vroče površine) in veter 
povzročajo prehitro sušenje. Pred uporabo je treba 
olje dobro premešati. Med nanašanjem in sušenjem 
ne dovolite, da voda (dež, megla itd.) pride v stik z 
naoljenim lesom.

Kot prvi sloj za gostejše vrste lesa (tik, hrast 
itd.) ga lahko dodatno razredčimo z razredčilom 
BIO IMPREGNOL. Za nanašanje olja po površini 
priporočamo uporabo velurnega valjčka, čopiča za 
nanašanje olja na tla z naravnimi ščetinami ali krpe. 
Olje je namenjeno za obdelavo vodoravnih površin. 
Olje nanesemo v rahlem presežku in pustimo, da 
namaka les 5–15 minut. Olje je treba nanesti z vseh 
strani. Predvsem prerez lesa mora biti dobro zaščiten. 
Po tem odstranite presežek s krpo in ga spolirajte 
površino s čisto in vpojno krpo. 

Pustite, da se suši in trdi 24 ur. Po sušenju olje po 
potrebi pobrusite samo s koprenasto gobico, da se 
rahlo zgladi in da odstranite dvignjena lesna vlakna.

Na tej točki se plošče običajno namestijo na talno 
oblogo, tako da so vse zareze in poškodbe, ki 
nastanejo pri vgradnji (izvrtine za vijake, stranski 
zarezi itd.), zaščitene s končnim premazom olja. 
Les hitro začne propadati na območjih, ki niso 
popolnoma zatesnjena. Še enkrat nanesite olje ali 
ponavljajte, dokler površina ni popolnoma zatesnjena 
in pustite, da se posuši kot prvi sloj. V tem času 
ne hodite po obdelanih površinah. Po obdelavi se 
olje suši in utrjuje še vsaj teden dni, zato ga v tem 
času čim manj obremenjujte. Za čiščenje orodja 
uporabite razredčilo BIO IMPREGNOL ali Helios 
nitro. Priporočamo uporabo zaščitne opreme, kot so 
rokavice iz nitrilne gume, odporne na alifatska topila, 
ter zaščitna očala.

3. Poraba  

Odvisno od vrste lesa in kakovosti predhodne 
obdelave; 1 l zadostuje za 15–30 m2 enega sloja. 
Določeno količino olja po odstranitvi presežka 
odpravimo z rabljenimi naoljenimi krpami.

Poraba je večja pri rezkanih površinah in pri 
vzdrževanju preperelega lesa.

Ko je embalaža več kot do polovice prazna, 
priporočamo shranjevanje v manjši in ustrezno 
označeni embalaži, da se olje ne spremeni v gel.

Izdelek hranite na suhem mestu pri temperaturi 
do 35 °C in ga zaščitite pred neposredno sončno 
svetlobo.


