
 Reines chinesisches Holzöl  

                     Olej tung / ochrona drewna 
               STOSOWAĆ TYLKO NA SUCHE DREWNO! 

O produkcie:  
Reines chinesisches Holzöl jest w 100% czystym produktem naturalnym, pozyskiwanym z owoców drzewa Tung. Produkt wnika 

głęboko w gęste drewno, tworząc matową, wodoodporną, trwałą powłokę, która zachowuje elastyczność, lekko ciemnieje i porusza 

się wraz z drewnem.  

Olej tung nadaje się do mebli wewnętrznych i ogrodowych, podłóg, instrumentów muzycznych, zabawek drewnianych, jako olej 

polerski do toczenia i rzeźbienia, a także jako ochrona metali przed korozją (cienko nakładany na elementy z kutego żelaza, brązu 

i mosiądzu).  
Reines chinesisches Holzöl początkowo ma charakterystyczny zapach starego tłuszczu, który z czasem się ulatnia.  
Uwaga:  Podczas użycia nosić rękawice ochronne!  

Nie połykać: Olej tungowy ma w stanie ciekłym lekko toksyczne właściwości!  
 

Zastosowanie:  
  

1. Podłoże musi być czyste i suche! Jeśli tak nie jest, usunąć luźny materiał np. brud lub kurz, następnie spłukać 

powierzchnię czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.   
2. Podczas obróbki nosić okulary ochronne!  

Dobrze wymieszać produkt przed obróbką i nakładać go cienkimi warstwami na drewno, aż będzie 

nasycone.   

UWAGA: Przy grubych warstwach, w trakcie schnięcia, może pojawić się osad podobny do szronu. Dlatego    
                należy zetrzeć nadmiar oleju po około 15 minutach, zanim zacznie krzepnąć.   

3. W zależności od temperatury i wilgotności czas schnięcia może wynosić od kilku dni do trzech tygodni.  

   

Rady:  
  

- Reines chinesisches Holzöl jest stosunkowo gęsty. Dla łatwiejszego przetwarzania i / lub głębszej penetracji drewna, 

można podgrzać produkt do temperatury między 60- 80°C lub dodać do niego około 10-20% terpentyny balsamicznej.  

- Olej ma raczej matowy wygląd – połysk można uzyskać przez polerowanie.  
- Przy przetwarzaniu w pomieszczeniach, z powodu uciążliwego zapachu podobnego do tłuszczu do smażenia, ważne 

jest, aby unikać następujących czynników, które wpłwają negatywnie na czas schnięca, czyli niskich temperatur, niskiego 

promieniowania UV, wysokiej wilgotności, grubych warstw produktu lub ich nierównomiernego rozłożenia. Należy 

upewnić się, że w pomieszczeniu jest dobra wentylacja. Zapach i opary są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. 
- Narzędzia nasączone olejem (szczotki, ściereczki itp.) należy namoczyć, ponieważ produkt może być samozapalny. Po 

użyciu przechowywać je w szczelnym metalowym pojemniku, w wodzie lub ewentualnie spalić w kontrolowany sposób.  

  

  

Dane techniczne:  
  
Wydajność:  4-7 m²/l na szorstkim, albo bardzo suchym drewnie, 7-10 m²/l na heblowanym lub świeżym drewnie.  
Czas schnięcia:  Kilka dni, do trzech tygodni, w zależności od temperatury i wilgotności. 
Rozcieńczanie:   Terpentyna balsamiczna (10-20%)  
Czyszczenie:  Terpentyna balsamiczna lub inna.  
Kolor:   W postaci płynnej złoto- żółty. Nie zawiera pigmentu. Jak w przypadku wszystkich olejów, po 

naniesieniu na drewno lekko ciemnieje 
Przechowywanie:   Przynajmniej 3 lata. 

 
 
 
 
 
 

 
Schwedischer Farbenhandel Feuerstein, Kulemannstieg 10, 22457 Hamburg, Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20, info@schwedischer-farbenhandel.de  

11.02.2019  

  


