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INFORMACJE TECHNICZNE 

 
BELINKA olej do drewna na zewnątrz 

 
 
OPIS BELINKA olej do drewna na zewnątrz  jest to impregnacja na bazie naturalnych 

olejów roślinnych do ochrony i konserwacji stolarki na zewnątrz: (drewniane 
tarasy, meble ogrodowe, okładziny, itp.). 

 
SKŁAD Odporne oleje naturalne pochodzenia roślinnego, rozcieńczalniki niearomatyczne, 

dodatki do suszenia, środki biobójcze i grzybobójcze oraz dodatki. 
 
ZASTOSOWANIE Stosowany jako oddzielny środek do impregnacji twardego drewna liściastego i 

forniru dla bardziej odpornych typów drewna gdzie występują trudne warunki 
atmosferyczne: (meble ogrodowe, wykładziny drewniane, stolarka budowlana, 
ogrodzenia, itp.). 

 
WŁA ŚCIWO ŚCI Podczas ochrony naturalne oleje roślinne dają drewnu naturalny kolor i teksturę. 

Olej penetruje głęboko w strukturę drewna, wypełnia ją i chroni przed adsorpcją 
płynów. Nie tworzy na powierzchni ochronnej powłoki. Drewno nie zostaje 
„zaklejone”, powierzchnia pozostaje paroprzepuszczalna i drewno może oddychać, 
także wilgotność drewna jest w równowadze z otoczeniem. Końcowa postać 
powłoki daje wrażenie naturalnej powłoki. Produkt nie wpływa na środowisko i jest 
biodegradowalny. Zawiera substancje, które chronią drewno przed grzybami i 
pleśnią. Produkt nakłada się bardzo łatwo i właściwie nałożony nie pozostawia 
pęcherzyków, kraterów czy innych wad powierzchni.  

 
KOLOR Przeźroczysty płyn o lekko żółtym zabarwieniu. 
 
PRZYGOTOWA- Stosuje się na powierzchnie drewniane, które zostały oszlifowane i oczyszczone z 
NIE PODŁOŻA kurzu. Powierzchnia musi być wolna od tłuszczu, wosków i innych zanieczyszczeń. 

Ponieważ oleje nie tworzą powłoki, obróbka drewna jest bardzo ważna w celu 
osiągnięcia końcowej gładkości. Do twardszych rodzajów drewna takich jak dąb 
czy teak zalecamy szlifowanie papierem o gradacji 220, buk 280-320, dla bardziej 
miękkich rodzajów drewna takich jak topole, sosna zalecamy szlifowanie papierem 
180. Aby uzyskać efektowny wygląd powierzchnia musi być jednolicie 
wyszlifowana. Nierównomierne wyszlifowanie spowoduje nierównomierną 
absorpcję oleju i możliwość powstania plam. Przed zastosowaniem oleju drewno 
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musi być dobrze wysuszone w przeciwnym razie ochrona nie będzie odpowiednia. 
Przed rozpoczęciem malowania podłoże (drewno) oraz olej muszą być trzymane w 
tych samych warunkach aby uzyskały taką samą temperaturę (min. 18 oC). 

 
METODA  Olej należy dobrze wymieszać przed rozpoczęciem malowania.  
APLIKACJI Produkt należ aplikować w temperaturze 15-25 oC i przy wilgotności względnej 40-

70 %. W niższych temperaturach i wyższej wilgotności czas schnięcia może się 
wydłużyć. Olej można aplikować na wiele sposobów jednak 90 % to stosowanie 
szmatek i ściereczek. Inne metody aplikacji to: pędzel, wałek, natrysk, paca, 
zanurzenie lub polewanie. Wylać olej na powierzchnię i równomiernie 
rozprowadzić po całej powierzchni tak aby pozostawić niewielki nadmiar oleju na 
powierzchni i pozostawić na 15-20 min. w przypadku stosowania metody poprzez 
zanurzenie cały element należy zanurzyć na 10-60 sekund w oleju, następnie 
powiesić tak aby olej mógł spływać i pozostawić również na 15-20 min. We 
wszystkich metodach aplikacji nadmiar oleju musi zostać wytarty suchą i czystą 
szmatką. pozostawienie oleju na powierzchni może wytworzyć powłokę, która 
może pękać. Ponadto wygląd powłoki może być nierównomierny. Odradzamy 
stosowanie powłoki na bazie oleju w temperaturze poniżej 15 oC. Dla zwiększenia 
trwałości powłoki można wykonać tą samą procedurę po upływie 24 godzin. Dla 
bardziej porowatych powierzchni zalecamy nałożenie kilku warstw oleju. 
Pomiędzy kolejnymi aplikacjami należy powierzchnie przeszlifować przy pomocy 
Scotch-Brite lub cienkiej szmatki ściernej.  

 
CZYSZCZENIE  Należy natychmiast po zakończonej pracy umyć narzędzia wodą z mydłem, 
NARZĘDZI benzyną, białym spirytusem, nitro. Jeśli olej wyschnął należy zastosować nitro.   
 
WYDAJNO ŚĆ Wydajność na metr kwadratowy zależy od rodzaju drewna i jego sposobu 

wykończenia (zalecamy szlifowanie, szczotkowanie i polerowanie) jak również od 
metody aplikacji.  

 Wydajność to 50 – 100 ml/m2 w jednej warstwie.  
 
SUSZENIE W normalnych warunkach (20 oC i wilgotność względna 65 %) powłoka oleju jest 

sucha po 24 godzinach. W niższej temperaturze i wyższej wilgotności czas 
schnięcia wydłuży się. Całkowitą suchość uzyskamy po 7 dniach. Optymalne 
suszenie odbywa się przy temperaturze 25 oC i dobrej wentylacji. Stosowanie 
tunelu grzewczego o temperaturze 30-40 oC nie pomoże w suszeniu, a może 
negatywnie wpłynąć na olej poprzez jego wyciek z porów.  

 
ZALECENIA Zalecamy aby najpierw olej przetestować na niewielkiej powierzchni. Powierzchnie  
I KONSERWACJA   na które został zastosowany BELINKA olej do drewna na zewnątrz  

konserwujemy tym samym olejem. Wymagany okres konserwacji zależy od 
rodzaju drewna, obciążenia mechanicznego i wilgotności. Zalecamy wykonywać 
regularne kontrole jakości powierzchni i ewentualne konserwacje wykonać tym 
samym olejem. Kontrolę należy wykonać dwa razy do roku. Jeśli olej został 
usunięty z powierzchni, a powierzchnia stała się sucha należy przemyć ją nitro. 
Należy również sprawdzić czy żadne związki (wosk, tanina) nie wydostają się z 
drewna ponieważ może to spowodować zmiany na powierzchni.  
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UWAGA  Suszenie olejów naturalnych jest procesem utleniania, które jest reakcja 

egzogeniczną, która uwalnia ciepło. Z tego powodu pozostałe szmatki, ścierki 
po malowaniu mogą się nagrzewać i prowadzić do samozapłonu. Pozostałości 
po malowaniu (szmatki, ścierki, wałki itp.) musza być przechowywane 
zanurzone w wodzie lub spalone.  

 
MAGAZYNO-  Należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-25 oC.  
WANIE  Z dala od bezpośredniego słońca. Produkt nie może zamarznąć. Trzymać z dala od 

dzieci.  
 
OKRES   Przechowywany w odpowiednich warunkach zachowuje przydatność do daty na 
PRZYDATNO ŚCI  opakowaniu. 
 
BEZPIECZEŃSTO Podczas pracy należy użyć okularów i rękawic ochronnych. Należy zastosować 
PRACY   dobrą wentylację aby nie nastąpiła koncentracja oparów. Nie jeść i nie pić podczas  

pracy. 
 
TRANSPORT Zgodnie z odpowiednimi przepisami produkt ten nie jest zaliczano do 

niebezpiecznych.  
 
WYPADKI   Przypadku rozlania lub wypadku przy pracy należy zastosować się do instrukcji w 

karcie charakterystyki substancji.  
 
ŚRODOWISKO  Nie wylewać produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych czy gdziekolwiek do 

środowiska. Należy zużyć cały produkt a puste opakowania traktować jako 
specjalne odpady. Utylizować w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych.  

 
PRZEPISY W związku z przepisami o bezpieczeństwie produktów i bezpieczeństwie w miejscu 

pracy i podczas transportu proszę zajrzeć do karty charakterystyki substancji.  
 
INFORMACJE  Więcej informacji technicznych można uzyskać od naszych techników z działu 

marketingu pod numerem +386 1 5886 299 lub odwiedzić naszą stronę 
www.belinka.si. 

 


