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KARTA APLIKACJI: SPECJALNE OLEJE DO TARASÓW  
dotyczy produktów ( 004, 005, 007, 006, 010, 011, 012, 016 )                                            

                                                                                  
UWAGA: SPECJALNE OLEJE DO TARASÓW  
NALEśY ODŚWIEśAĆ KAśDEGO ROKU !!! 
 
zastosowanie: zewnętrzne 
wydajność: ok. 12m2 przy dwóch powłokach 
zalecana do: produkt stosowany jest do mebli ogrodowych, kratek 
drewnianych, tarasów drewnianych itd. wykonanych z drewna teakowego, 
bangkirai, koto, iroko oraz innych gatunków drewna twardego jak i 
równieŜ drewna impregnowanego ciśnieniowo, drewna daglezji zielonej 
(Douglas Fir), jodły, modrzewia itd. 
Osmo OLEJE DO TARASÓW nadają się równieŜ do obróbki innego 
wyposaŜenia ogrodu, które wymaga ochrony przed brudem i wilgocią. 
Konserwują one powierzchnię drewna i zapobiegają jej wysychaniu. 
Produkty firmy Osmo OLEJ-SOSNA, Osmo OLEJ-MODRZEW; Osmo- 
DAGLEZJA oraz Osmo OLEJ-BANGKIRAI zapewniają równieŜ ochronę przed 
szarzeniem drewna w wyniku działania promieni UV. 
Przygotowanie powierzchni: Powierzchnia drewna musi być czysta, 
sucha (maksymalna zawartość wilgoci to 20 %) i pozbawiona oznak 
zmroŜenia. NaleŜy usunąć stare farby i lakiery (przy uŜyciu Osmo 
Zmywacz do farb nr 6000  lub poprzez szlifowanie ) 
powierzchnia drewna: powinna być czysta, sucha i odpylona 
nanoszenie narzędziami: pędzel, szczotka, wałek Osmo z mikrowłókna 
ilość powłok: 2 
właściwa warstwa aplikacji: 90g/m2 przy 2 powłokach 
dokładnie wymieszać: przed nanoszeniem 
 
Drewno przed impregnacją nie powinno przekraczać wilgotności 20%. 
Specjalne Oleje do Tarasów to produkt do impregnacji i barwienia 
drewna w zastosowaniu zewnętrznym. Produkt posiada substancje 
zabezpieczające  przed szkodnikami, gniciem i sinieniem drewna. 
Narzędziami jak wyŜej nanosimy powłokę preparatu dokładnie 
rozprowadzając powłokę. Po czasie 12 godzin ( moŜe być następny dzień )  
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naleŜy nanieść drugą powłokę. Uzyskana powłoka nie wymaga innych 
zabezpieczeń.  
 
 
 
 
Uwaga: Uzyskaną jak wyŜej powłokę trzeba odnawiać kaŜdego roku, 
poprzez naniesienie 1 warstwy produktu, a ochrona drewna jest bardzo 
trwała i estetyczna. Wszystkie produkty mają zastosowanie do róŜnych 
gatunków drewna. Oznacza to Ŝe przy wyborze produktu naleŜy kierować 
się kolorystyką ( np. 009 Modrzew moŜna zastosować równieŜ do tarasu 
Bangkirai ). Jedynym wyjątkiem jest Olej do Tarsów 011 Iroko, który 
naleŜy stosować jedynie do tego gatunku drewna.  
 

 
COROCZNE ODŚWIEśENIE POWŁOKI:  

                             
 
Wisch Fix nr 8016       +      specjalny Olej do Tarasów np.007 
 
Powłokę Specjalnego Oleju do Tarasów naleŜy odświeŜać 1-2 razy 
w roku. Najczęściej jest to czynione wiosną i jesienią. W tym celu 
naleŜy dokładnie umyć ( woda ze środkiem Wisch Fix nr 8016 + 
szczotka ryŜowa ) powłokę drewna ( np. deska tarasowa ) i 
pozostawić do wyschnięcia. Na czystą i suchą powierzchnię 
drewna nanieść jedną powłokę ( Specjalny Olej do Tarasów ) 
dokładnie rozprowadzając nadmiar środka.  
 
 
USUWANIE SZAROŚCI DREWNA: 
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 ENTGRAUER nr 6607 
 
 
W przypadku wgłębnych zabrudzeń deski tarasowej do zmycia naleŜy uŜyć 
środka: ENTGRAUER nr 6607 Płyn do usuwania szarości drewna  
 
 
CODZIENNE MYCIE:  
 
 

 WISCH FIX nr 8016 
 
Do regularnego mycia powłok Specjalnego Oleju do Drewna ( w przypadku 
np. deski tarasowej ) naleŜy uŜywać: Środka Wisch Fix 8016 ( jedna 
nakrętka na 1 litr wody ) 
 
 
PIELĘGNACJA: 
 

OLEJ SPECJALNY TEAK DREWNO nr 008  
 
Aby zabezpieczyć powierzchnię np. mebli ogrodowych lub deski tarasowej 
naleŜy uŜywać Specjalny Olej Teak Drewno nr 008 ( dotyczy wszystkich 
gatunków drewna ). Pielegnację wykonywać poprzez rozpylenie środka 
008 i wtarcie szmatką bez kłaczków. 
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GRUNTOWNA PIELĘGNACJA MEBLI OGRODOWYCH i TARASU:  
 

  
TEAK DREWNO ZESTAW DO PIELĘGNACJI MEBLI OGRODOWYCH I 
TARASÓW 
 
W przypadku zaawansowanego procesu szarości drewna ( np. deska 
tarasowa ) naleŜy dokonać gruntownego czyszczenia Środkiem do 
Usuwania Szarości Drewna nr. 6607. Po naniesieniu zgodnie z 
instrukcją wykonać szorowanie szczotką ryŜową. Następnie spłukać bardzo 
intensywnie wodą ( najlepiej pod wysokim ciśnieniem ). Do właściwej 
pielęgnacji ( np. tarasu ) warto zakupić Teak Drewno Zestaw do 
Pielęgnacji nr. 112. Zestaw ten zawiera: 
 
1) olej specjalny – twarde drewno – spray  400 ml; 
2) płyn do usuwania szarości drewna 1 l; 
3) szczotka – 1 szt; 
4) tworzywo do szlifowania – 1 szt; 
 
NARZĘDZIA: 
 
                                                                            

                                                        
 
 
   pędzel  Osmo                           szczotka  Osmo                              wałek Osmo            
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CZYSZCZENIE NARZĘDZI:  
Do umycia narzędzi naleŜy uŜyć środka: PINSELREINIGER nr 113. 
Dodatkowo wskazane jest umyć szczotkę lub pędzel w gorącej kąpieli 
mydlanej. W przypadku braku w/w środka naleŜy szczotkę szczelnie 
owinąć workiem foliowym owijając sznurkiem wokół trzonka w celu 
odcięcia dostępu powietrza ( w ten sposób szczotka będzie gotowa do 
uŜytku następnego dnia ). 
  
  
 
 
 
  
  
 


