
12 відтінків за кольоровою 
картою «BIO MIX»

Захист від атмосферного 
впливу і УФ-променів ТЕРАСНА  

ОЛІЯ
ТЕРАСНА ОЛІЯ – це суміш модифікованих 
швидковисихаючих рослинних олій та 
аліфатичного розчинника. Олія призначена 
для безбарвного або тонованого оброблення 
дерев’яних терасних настилів із середнім 
навантаженням, садових меблів, а також 
для догляду та оновлення. Змащена олією 
поверхня відрізняється шовковистим 
виглядом, еластичністю в поєднанні з міцністю, 
водостійкістю і швидким висиханням.

Догляд: У перший рік після монтажу 
рекомендується часто перевіряти поверхню 
на випадок появи тріщин. Тріщину санувати за 
допомогою пензля або серветки, змоченою олією. 
Олію втирати до повного заповнення тріщини. 
Надлишки олії видалити з поверхні.  Перед 
санацією поверхня повинна бути сухою і чистою.

Інтервал оновлення покриття залежить від 
декількох факторів (тип деревини, погодні умови, 
механічний вплив тощо). Ми рекомендуємо 
проводити регулярні перевірки принаймні двічі на 
рік. Оновлення змащеної поверхні рекомендується 
проводити раз на рік тонким шаром, або за 
необхідності, заповнюючи мікро- і макротріщини, 
що дозволить уникнути деградації деревини. 
Якщо на поверхні немає ознак деградації, перед 
оновленням достатньо її очистити і висушити. 
Уражені поверхні необхідно очистити спеціальним 
засобом для очищення настилу, щоб видалити 
посірілі ділянки, потім промити великою кількістю 
води. Змащувати лише суху деревину.

Змастіть очищену деревину маслом (нанесіть, 
просочіть і протріть), за необхідності нанесіть ще 
раз через 24 години. Час сушіння становить  
24 год, під час сушіння поверхнею не ходити.

Застереження: Увага: щоб уникнути 
самозаймання змащених серветок 
рекомендується їх спалювати або зберігати 
в ємності з водою.
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У разі застосування безбарвної олії поверхня 
деградує швидше, ніж поверхня, оброблена 
оліями, тонованими відповідно до карти BIO MIX, 
тому змащування має бути частішим.

Перед початком робіт перевірити на дерев’яному 
зразку швидкість сушіння покриття, сумісність 
олії з породою деревини й остаточний зовнішній 
вигляд поверхні в однакових робочих умовах 
(температура, відносна вологість повітря, 
технологія нанесення).
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Легко  
наноситься

Для терасних  
та інших настилів

Заповнювання тріщин  
і хороша адгезіяЗМАЩУВАННЯ ТЕРАСИ

1. Підготовка поверхні 

ТЕРАСНА ОЛІЯ підходить для захисту 
деревини будь-якої хвойної породи, а також 
деревини деяких екзотичних порід, але 
перед застосуванням потрібно виконати 
тест на сумісність. Якщо поверхня є трохи 
масляною, як у деяких екзотичних деревних 
порід, її слід знежирити розчинником BIO 
IMPREGNOL і висушити. Деякі види деревини 
слід вивітрювати перед змащенням протягом 
певного періоду часу (1-4 тижні) для кращого 
захисту та поглинання олії.

Поверхня повинна бути сухою (вологість 
деревини не більше 15%), добре 
відшліфованою або струганою, без слідів 
шліфувального пилу, смоли, олій, воску та 
інших забруднень. За наявності смоляних 
каналів на деревині хвойних порід, їх слід 
очистити розчинником і зашпаклювати. 
Перед змащуванням нову дерев’яну поверхню 
обробити антисептиком для захисту від 
синяви, гниття і шкідників. Змащування 
вологої деревини є недоцільним.

2. Нанесення  

Наносити олію при температурі вище 15°C 
(20°±5°C) і відносній вологості повітря 40–75%. 
Зі зміною умов час сушіння істотно подовжується. 
З іншого боку, прямі сонячні промені (гарячі 
поверхні) і вітер призводять до занадто швидкого 
висихання. Перед початком робіт олію слід 
ретельно перемішати. Не допускайте потрапляння 
води (дощу, туману тощо) на змащену деревину 
під час нанесення та висихання. 

При першому змащуванні деревини твердої 
породи (тик, дуб тощо) допускається невелике 
розведення олії розчинником BIO IMPREGNOL. 
Для рівномірного нанесення олії рекомендуємо 
використовувати велюровий валик, пензель 
з натуральної щетини або тканини. Олія 
призначена для оброблення горизонтальної 
поверхні.

Нанесіть олію в невеликому надлишку і залиште 
на 5–15 хв. Змащувати поверхню слід з усіх боків. 
Особливу увагу приділити торцям. Після цього 
видаліть надлишки ганчіркою та відполіруйте 
чистою та вбираючою вологу тканиною.

Залиште змащену поверхню висихати й 
отверджуватися на 24 години.  Після висихання, 
якщо можливо, поверхню злегка відшліфувати/
згладити шліфувальною губкою для видалення 
піднятих деревних волокон.

На цьому етапі дошки зазвичай встановлюються 
на настил, потім усі надрізи і пошкодження 
(отвори для шурупів, бічні надрізи тощо) 
змащуються додатковим шаром олії. Деревина 
швидко починає псуватися на не повністю 
герметичних ділянках.

Нанесіть олію вдруге або доки поверхня 
повністю не загерметизується, і дозвольте їй 
висохнути як при першому нанесенні. Під час 
сушіння підлогою не ходити. Змащена поверхня 
сохне щонайменше тиждень, тому навантаження 
на неї має бути мінімальним. Для очищення 
інструментів використовувати розчинники 
Bio IMPREGNOL або Helios Nitro. Під час робіт 
рекомендується застосовувати захисні засоби –  
гумові рукавички, стійкі до аліфатичних 
розчинників, захисні окуляри.

3. Витрати  

В залежності від породи деревини і якості 
попереднього оброблення; 1 л достатньо на 
15–30 м2 за умови нанесення одного шару. Під 
час видалення надлишків деяка кількість олії 
витрачається на змащування тканини.

У разі фрезерованої або вивітреної поверхні 
витрати будуть трохи вищими.

Після витрачення більше половини вмісту банки 
рекомендується перелити залишок в тару 
меншого об'єму, щоб уникнути желирування олії.

Продукт зберігати в сухому приміщенні при 
температурі до +35°C, далеко від прямих 
сонячних променів.


