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Терассенбоден Холз-Оіл 

Масло для терасної дошки 

 

 

 

Опис продукту  

Застосування  Глибоко проникає, підкреслює природну текстуру і красу деревини. 

Ідеальна для терасної дошки з дугласії, бангкіраю, масарандубу, гарапи, 

модрини, термодерева та ін. Підвищує зносостійкість підлоги, стійкість до 

атмосферних впливів і УФ-випромінювання, запобігає висиханню, 

утворенню тріщин і посірінню деревини; водовідштовхуюча,  шовковисто-

глянсова. 

Властивості • захист та догляд з УФ фільтром 

• швидка експлуатація 

• для зовнішніх робіт 

Колір Бангкирай, дугласія, природній коричневий. 

Ступінь глянцю Шовковисто-глянсовий 

Щільність Близько 1,00 кг/л 

Зв’язуюча речовина Модифіковані у воді емульговані натуральні олії. 

Склад Емульгована у воді натуральна олія, акрилатна дисперсія, вода, пігменти, 

присадки, консервант (метил-/бензил-ізотіазолінон). Гранично допустима 

концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії 

А/e, згідно директиви ЄС, становить 130 г/л (2010); даний продукт містить 

50 г/л ЛОС.   

Розчинник  Вода 

Нанесення 

Основа Повинна бути чистою, сухою, знежиреною, мати вбираючу здатність; 

деревну смолу необхідно видалити розчинниками. Залишкова вологість 

деревини хвойних порід не повинна перевищувати 15%, листяних порід – 

не більше 18%. Грибок, мох і водорості видалити, деревину обробити 

засобом düfatex Holzwurm. Посіріле дерево попередньо обробити засобом 

düfa Holzentgrauer. Старі покриття, що утворюють закриту плівку на 

деревині, ретельно видалити, наносити тільки на чисте дерево. 

Нанесення Пензлем або валиком нанести рясним шаром; за 10-15 хв. блискучі місця 

рівномірно розподілити по поверхні, а сухі місця покрити олією. Через 

наступні 15-20 хвилин видалити блискучі залишки олії пензлем або чистою 

тканиною без ворсинок. Даний процес можна повторювати до повного 

насичення поверхні. 
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Витрата Витрата на один шар 8-12 м²/л; точна витрата визначається пробним 

нанесенням на об'єкті. 

Особливості При покритті щільного дерева потрібно робити пробні нанесення. Якщо 

матеріал погано вбирається в деревину, її потрібно витримати деякий час 

щоб вона обвітрилась. 

 

Не наносити на покриття düfatex Base Aqua, dufatex Aqua,  düfatex Aqua 

Antiseptik, Wood Protect. 

 

Покриття Terrassenboden Holz-Öl перефарбовуються тільки  Terrassenboden 

Holz-Öl або подібними покриттями на маслянній основі. 

Чистка інструментів Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. 

Час висихання При температурі +20°C і відносній вологості повітря максимум 60%  

нанесення наступного шару через близько 10 хвилин, поверхня суха «на 

дотик» – через близько 1 годину, повне експлуатаційне і механічне 

навантаження можливе через близько 12 годин. При більш низьких 

температурах і високій вологості повітря час висихання пропорційно 

збільшується. 

Температура нанесення Від +5°C до +25°C для деревини і повітря під час нанесення і висихання. 

Не наносити при попаданні прямих сонячних променів. 

Колерування Не призначене для колерування! 

Доповнення  

Фасовка 0,75 л; 2,5 л 

Зберігання 

 

В щільно закритій тарі в прохолодному місці при температурі від +5°С до 

+30°С, уникати потрапляння прямого сонячного проміння на тару. Термін 

зберігання з дня виготовлення до терміну вказаному на упаковці (5 років 

від дати виробництва). При довготривалому зберіганні допускається 

утворення осаду. 

Заходи безпеки Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час і після нанесення 

забезпечити хорошу вентиляцію. При контакті з очима або шкірою негайно 

ретельно промити водою. Не зливати в каналізацію, у водойми і на 

поверхню ґрунту. При шліфуванні використовувати респіратор «Р2». Може 

викликати алергічну реакцію. 

Утилізація Залишки висохлого засобу утилізуються як звичайне будівельне сміття. 
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Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина 

 Виробник: 

Мефферт АГ Фарбверке 

Зандвег 15 

55543 Бад Кройцнах 

Тел. +49 671 870 344 

www.meffert.com 

Імпортер: 

ПрАТ  “Ганза-Україна” 

Україна, м.Дніпро 

вул.Кабардинська, 2  

тел. +38 (0562) 384 900 

www.dufa.com.ua 

 

 

  

  

 

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність 

матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для 
передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної 

інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05. 
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