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Опис продукту   
 

Застосування   Спеціалізоване водорозчинне масло з додаванням воску, призначене 

для обробки нових або раніше оброблених маслом дерев’яних 

поверхонь (тераси, сходи, драбини, садові меблі). Підкреслює 

природну текстуру деревини, підвищує стійкість до води, УФ-променів 

та атмосферних впливів. Запобігає пересиханню, утворенню тріщин 

та посивінню деревини. Ідеально підходить для терасної дошки та 

підлог зовні та всередині приміщень. Матове, прозоре, тонується в 

один із відтінків для деревини палітри кольорів Farben Erleben. 

Назовні використовувати тільки у затонованому вигляді. Призначене 

для всіх видів дерева, в тому числі деревини, що пройшла термічну 

обробку. Terrassen Öl повністю самодостатнє покриття, але при 

необхідності всередині приміщень допускає наступне нанесення 

акрилових продуктів для дерева торговельної марки düfa.  

Властивості   захист від вологи 

 захист від УФ-променів 

 придатне для тонування 

 тиксотропне 

 швидке нанесення 

 для зовнішніх та внутрішніх робіт 

Колір  Безбарвний  

Ступінь глянцю  Шовковисто-глянсовий  

Щільність  Близько 1,02 кг/л  

Зв’язуюча речовина  Модифіковані у воді емульговані натуральні олії.  

Склад  Олійні емульсії, полімерна дисперсія, воскові добавки, консерванти, 

функціональні домішки, вода. ГДК ЛОС, згідно Технічного регламенту 

України щодо обмеження викидів ЛОС, для даного продукту 

(підкатегорія А/5) складає: 150 g/l (г/л) (з 2021), 130 g/l (г/л) (з 2024). 

Даний продукт містить <130 g/l (г/л) ЛОС.  

Технічна інформація 
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    Масло для терасної дошки для машиного тонування 
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Розчинник   не розводити 

Нанесення  
 

Основа  Поверхня повинна бути сухою (вологість не вище 15%), міцною та 

чистою. Покриття, що були раніше оброблені маслом для деревини, 

очистити від бруду та заматувати. Старі покриття (якщо це не масло 

для деревини), бруд, залишки біоушкоджень видалити механічно. 

Смолу видалити за допомогою розчинників (ацетон, 646). Підлогу 

зашліфувати. При наявності грибка або водоростей для використання 

назовні обробити деревину безкольоровим засобом düfatex Holzwurm 

D614 згідно інструкції. Посіріле дерево попередньо обробити засобом 

düfa Holzentgrauer. 

Нанесення  Перед використанням ретельно перемішати. Наносити пензлем, 

ретельно втираючи масло в деревину, рухами спрямованими уздовж 

волокон до тих пір, поки дерево не припинить вбирати матеріал. На 

торцевих сторонах і крайках наносити масло особливо рясно. Далі 

методом «мокрий по мокрому» нанести рясний рівномірний шар 

масла на всю поверхню і дати увібратись у дерево впродовж 10 min 

(хв). По завершенню цього часу, надлишки масла рівномірно 

розподілити пензлем по поверхні, не допускаючи сухих ділянок, при 

необхідності додаючи невелику кількість продукту. За 7-10 min (хв) 

надлишок масла витерти ганчіркою вздовж волокон деревини, без 

сильного натискання на тканину. Процес можна повторити не менше 

ніж через 2 h (год) після попереднього нанесення. Наносити можна 

декілька разів до повного насичення поверхні, але не створюючи 

плівку на поверхні. 

При нанесенні другого і наступних шарів колір поверхні після кожного 

шару буде ставати більш насиченим. 

 

Витрата  Витрата на один шар – 75-90 ml/m² (мл/м²) в залежності від вбираючої 

здатності деревини. 

Особливості  Назовні використовувати тільки у затонованому вигляді. 

Чистка інструментів  Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.  

Час висихання  Час висихання на дотик через 1 h (год), експлуатаційні навантаження 

можливі через 3 d (доби) при температурі зовнішнього середовища 

+20°С та відносній вологості повітря 60%.  Повну міцність покриття 

набуває через 28 d (діб). В інших умовах терміни висихання та 

витримки можуть змінитись, при зменшенні температури і збільшенні 

вологості час збільшиться. 

Температура нанесення  Від +5°C до +30°C для деревини і повітря під час нанесення і 

висихання. Не наносити при попаданні прямих сонячних променів.  

Колерування  Машинним тонуванням за системою Color Mix в один із відтінків для 

деревини палітри кольорів Farben Erleben. Тоноване масло не 

призначене для зберігання і повинне використатись найближчим 

часом. 

 

Доповнення   
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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 36 місяців 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:  
СП з ІІ ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен" 

Україна, м. Дніпро 
вул. Курсантська, 7Б, 

тел. (056) 377-95-05 
www.dufa.com.ua 

e-mail: postMGF@ganza.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.  

    

  


