
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROSTICK TEAK OIL 
 
 
Φυσικό λάδι συντήρησης & προστασίας ξύλου με κερί 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Φυσικό λάδι που περιέχει κερί, φυτικές και συν-
θετικές ρητίνες και UV φίλτρα. Η περιοδική του 
χρήση συντηρεί, φρεσκάρει και προσφέρει μονα-
δική ζωντάνια και λάμψη, αναδεικνύοντας τη φυ-
σική όψη του ξύλου και αναβαθμίζοντας την αι-
σθητική του. 
Προστατεύει τα ξύλα από την υγρασία, την αλ-
μύρα και τον ήλιο. Είναι άχρωμο, επιτρέπει στο 
ξύλο να ‘αναπνέει’ και δεν δημιουργεί επιφα-
νειακό φιλμ.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το ΤΕΑΚ ΟΙL είναι κατάλληλο για τη συντήρηση 
ξύλινων επίπλων κήπου και βεράντας, ξύλινων 
καταστρωμάτων σκαφών, καθώς και των βρεχό-
μενων σημείων τους από τη θάλασσα. 
Εφαρμόζεται σε σκληρά κυρίως ξύλα όπως teak, 
μαόνι, ιρόκο, αλλά και κάθε γυμνό ξύλο εσωτερι-
κού και εξωτερικού χώρου.  
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
1. Προετοιμασία επιφάνειας  
Αφαιρούμε παλιά υπολείμματα με γυαλόχαρτο 
Νο80. Στη συνέχεια, λειαίνουμε με ψιλό γυαλό-
χαρτο και απομακρύνουμε επιμελώς τη σκόνη. 
Αν τα ξύλα είναι λερωμένα από δύσκολους συσ-
σωρευμένους λεκέδες, όπως λάδια, άλατα κ.ά., 
συνιστάται να προηγηθεί καθαρισμός τους με 
WOOD CLEANER της DUROSTICK, να τα ξε-
πλύνουμε με άφθονο νερό και να τα αφήσουμε 
να στεγνώσουν. 
Απομακρύνει όλους τους ‘ενοχλητικούς’ λεκέδες 
και επαναφέρει στα ξύλα το φυσικό τους χρώμα.  
 
2. Εφαρμογή  
Πριν από τη χρήση ανακινούμε καλά το ΤΕΑΚ 
ΟΙL και αφού διαπιστώσουμε ότι τα ξύλα είναι 
στεγνά, εφαρμόζουμε σε μία έως δύο επιστρώ-
σεις με πινέλο, χωρίς αραίωση και με διαφορά 5-
8 ωρών μεταξύ τους, ή εφόσον έχει επέλθει 
σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. 5-10 λεπτά 
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μετά από κάθε στρώση, με στεγνό πανί, σκουπί-
ζουμε το επιπλέον υλικό.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Τα εργαλεία καθαρίζονται με ΤΗΙΝΝΕR 101 της 
DUROSTICK ή με white spirit, αμέσως μετά τη 
χρήση τους. 
 
ΑΠΟΔΟΣΗ 
Περίπου 10-13m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του ξύλου. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από 
κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μή-
νες από την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύ-
φλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από 
παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους 
χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις 
οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος 
ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Xαρτοκιβώτιο 12τμχ 750ml 

• Xαρτοκιβώτιο 4τμχ 2,5lt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα  Ελαιώδες υγρό - Ημιδιάφανο  

Ειδικό βάρος  0,80±0,05kg/lt  

Θερμοκρασία εφαρμογής  Από +5°C έως +35°C  

Οσμή  
Eλαφριά, γίνεται άοσμο όταν 
στεγνώσει  

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή μέγι-
στης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 
2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/στ: 
«Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου 
χωρίς σχηματισμό υμενίου », Τύπος Δ): 700gr/lt (2010). Το 
έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 560gr/lt 
Π.Ο.Ε.  
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-
ΝΙΑΜΑΤΩΝ 
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00, 
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 
210 55 99 612 
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,  
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Φαξ: 2310 797 367 
Εmail: info@durostick.gr 


