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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το Smaltoxyl TEAK OIL είναι άχρωµο ειδικά επεξεργασµένο λάδι 
συνδυασµένο µε κερί αδιαβροχοποίησης για τη συντήρηση και το 
φρεσκάρισµα σκληρών ξύλων όπως τικ, µαόνι, ιρόκο και άλλα 
εξωτικά ξύλα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Αντικαθιστά τα φυσικά έλαια των σκληρών ξύλων που χάνονται 
λόγω της φθοράς από το χρόνο. Αναδεικνύει και ζωντανεύει τη 
φυσική οµορφιά των ξύλων προστατεύοντας από το νερό, τον 
ήλιο, την αλµύρα και τις λιπαρές ουσίες, αφήνοντάς τα 
ταυτόχρονα να αναπνέουν. Ιδανικό για έπιπλα κήπου και 
καταστρώµατα (deck) από σκληρά ξύλα. Έχει µεγάλη απόδοση, 
δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυµάσια. Διεισδύει και δεν 
σχηµατίζει φιλµ.  Το προϊόν δεν περιέχει βιοκτόνα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                             

Ειδικό βάρος 0,80-0,82 kg/lt. 

Αραίωση 
Έτοιµο προς χρήση 

Στέγνωµα 
Στεγνό στην αφή 3 – 4 ώρες  

Κατηγορία  

VOC 

«Απορροφώµενες βαφές ξύλου». Τύπος Δ. Οριακή 
τιµή VOC = 700 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC 
προϊόντος έτοιµο προς χρήση= 550 gr/lt. Πληροί 
τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας και µετά το έτος 
2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις µε 
σηµείο βρασµού < 250°C. 

Απόδοση 
15-17 m²/lt ανά στρώση, σε κατάλληλα 
προετοιµασµένη επιφάνεια . 

Επαναβαφή 
Επαναβάφεται σε 6-8 ώρες ή αφού έχει επέλθει 
σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω 
χρόνοι επιµηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές 
συνθήκες !   

Αποχρώσεις 
Άχρωµο - Διαφανές. 

 

      

 

 Smaltoxyl TEAK 
OIL 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ  ΓΙΑ 
ΤΕΑΚ & ΕΞΩΤΙΚΑ ΞΥΛΑ 

 Στέγνωµα: 3 – 4 ώρες  

 Αραίωση: Έτοιµο προς χρήση. 

 Επαναβαφή: 6-8 ώρες ή αφού 
έχει επέλθει σκλήρυνση της πρώ-της 
στρώσης  

 Απόδοση: 15-17 m²/lt ανά 
στρώση, σε κατάλληλα προετοι-
µασµένη επιφάνεια  

 Συσκευασία: 750ml, 2.5lt 

Εφαρµογή: Πινέλο, πανί 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνες, λάδια, παλαιά βερνίκια 
κ.λπ. Γυαλοχαρτάρετε καλά για να ανοίξουν οι πόροι του ξύλου και 
αφαιρέστε τη σκόνη.. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ανακατεύουµε καλά πριν την εφαρµογή. Εφαρµόζουµε 1-2 στρώσεις 
συντηρητικό Smaltoxyl TEAK OIL.  Σε παλαιά καταπονηµένα και 
ασυντήρητα ξύλα εφαρµόστε επιπλέον στρώση. Πέντε λεπτά µετά την 
εφαρµογή κάθε στρώσης σκουπίζουµε το επιπλέον υλικό µε πανί. 
Συνιστάται η εφαρµογή του Smaltoxyl TEAK OIL µία φορά το χρόνο για τη 
σωστή και σε βάθος χρόνου συντήρηση και προστασία των σκληρών 
ξύλων. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» µέσα στο 
δοχείο ή στη σκάφη µε το βερνίκι. Στραγγίξτε καλά το χρώµα από τα 
εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα µε διαλυτικό Smaltolux WHITE 
SPIRIT και σαπουνάδα. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Θερµοκρασία 8-35°C και σχετική υγρασία χαµηλότερη από 85%. Αντίξοες 
συνθήκες καθυστερούν το στέγνωµα και την ανάπτυξη σκληρότητας. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Μετά την εφαρµογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή 
κατάσταση για µελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. 
Προστατεύστε το υλικό από την έκθεση στον ήλιο. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Για αναλυτικές οδηγίες ασφαλείας προµηθευτείτε το Δελτίο Δεδοµένων 
Ασφαλείας (MSDS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισµένες σε ελέγχους 
διαπιστευµένων εργαστηρίων και αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας του επιστηµονικού προσωπικού της εταιρείας. 
Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυηµένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραµµισµένη µε τις απαιτήσεις των 
προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισµού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουµε καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµιές ή 
φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρµογή και σύµφωνα 
µε τις οδηγίες χρήσης του. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


