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WOOD OIL
Olej do drewna

Właściwości
Wood Oil jest to olej lniany z dodatkiem składników
przyspieszających schnięcie i penetrację. Jest to
produkt ekologiczny, nie zawiera żywic i
rozpuszczalników.
Wood Oil przeznaczony jest do impregnacji
surowego drewna. Produkt głęboko penetruje w
podłoże. Tworzy na powierzchni powłokę bez
połysku, która zabezpiecza przed szkodliwym
działaniem wody oraz innych czynników
atmosferycznych, uwydatnia kolor i strukturę
drewna. Zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni. Do
stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.
Zastosowanie
Do zabezpieczania stolarki otworowej i parapetów,
mebli ogrodowych, płotów, boazerii zewnętrznych,
altan, pergoli, wiat garażowych. Wood Oil sprawdza
się idealnie przy impregnacji i renowacji powierzchni
rustykalnych mebli, podłóg drewnianych, blatów,
tarasów, drewnianych rękojeści narzędzi i kolb broni,
galanterii drewnianej . Do wszystkich rodzajów
drewna twardego i miękkiego, również
egzotycznego.

Zanieczyszczenia organiczne usunąć przy użyciu
produktu JURGA Mossproof.
Sposób użycia
Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać.
Nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej przy
użyciu szmatki lub pędzla metodą wcierania lub w
przypadku większych powierzchni przy użyciu
pistoletu natryskowego. Zalecana temperatura
stosowania od +15°C do +25°C. Czas schnięcia od
24 do 48 godzin. Szmatki nasączone olejem spalić
bądź wrzucić do pojemnika z wodą - groźba
samozapłonu. Po skończonych pracach narzędzia
umyć rozpuszczalnikiem.
Uwaga! Ze względu na różne gatunki drewna
konieczna jest próba technologiczna dla danego
zastosowania.
Zużycie
1l wystarcza na zaimpregnowanie ok. 10-12 m2
powierzchni ( w zależności od rodzaju podłoża).
Przechowywanie i transport

Przygotowanie podłoża
Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być
suche, czyste, równe, odpylone.

Przechowywać i transportować w suchym i
zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie
zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C
do +25°C.
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Okres przydatności
Preparat zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest
numerem partii.
DANE TECHNICZNE

Skład

Olej lniany i środki uszlachetniające

Kolor i postać

Żółta oleista ciecz

Czas schnięcia (temp. powietrza 20˚C,
wilgotność 65%)max.

24-48 godz.

Zużycie dla 1 warstwy gr. 1mm

Ok. 0,08-0,1 l/m² ( w zależności od rodzaju podłoża)

Temperatura stosowania

+15 °C do +25 °C

Temperatura zapłonu, min
Gęstość, 20˚C
Liczba kwasowa, max
Lepkość umowna, 20˚C
Pokostu lnianego Opakowania

420˚C
0,927-0,950 g/cm3
5 mg KOH/g
0,6-0,9
Puszka 1l, puszka 3l

Informacje specjalne
Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający
zagrożenie. Przed użyciem produktu należy
zapoznać się z Kartą Charakterystyki oraz ze
szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed
rozpoczęciem pracy z produktem należy
skontaktować się z działem doradztwa technicznego
producenta. Nie należy stosować wyrobu wewnątrz
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i
zwierząt, w branży żywnościowej oraz do materiałów
smołowych. Przy pracy należy przestrzegać
przepisów BHP, posiadać odzież ochronną. Wyrób
należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala
od ognia. Wyrób należy chronić przed dostępem
dzieci. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne –

zadbać o dobrą wentylacje miejsca wykonywania
prac.
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie
materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w
innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a
co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie
podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta
jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent
ani jego upoważniony przedstawiciel nie może
ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w
skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania
produktu. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w treści niniejszej karty
wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji
wyrobu, postępu technicznego lub innych
zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga
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upoważnieni są do przekazywania informacji
technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą
kartą techniczną. Informacje różniące się od
informacji zawartych w niniejszej karcie winny być
potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku

jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady
producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest
obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.
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