
 

 

Olej smołowy 
 
 
Charakterystyka produktu: 
Skład: olej lniany, smoła sosnowa, 
kalafonia, spirytus mineralny, specjalne 
dodatki. 
Wydajność: 3-10m2/l w zależności od wchłanialności drewna. 
Pojemność: 10 l.  
 

● Olej jest produktem wyrabianym tradycyjną metodą z       

naturalnych składników: oleju lnianego, dziegciu brzozowego      

oraz specjalnie przygotowanych żywic drzew iglastych. 

● Dziegieć ma naturalne działanie antyseptyczne i      

bakteriobójcze. Zapewnia długotrwałą ochronę drewna przed      

wpływem wilgoci, grzybów i pleśni. 

● Olej lniany, który jest bazą naszych produktów, został        

specjalnie przygotowywany m.in. przez kilkukrotne podgrzanie      

i schładzanie. Zastosowany olej jest nierafinowany, dzięki       

czemu zachowuje wszystkie naturalne składniki, które służą       

impregnacji drewna. Olej chroni drewno przed wodą, wilgocią,        

działaniem niskich i wysokich temperatur - nie dopuszcza do         

pękania drewna, jednocześnie chroni je przed rozwojem       

grzybów, glonów i bakterii, a także utwardza drewno. 

● Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: jasnej i ciemnej. 

● Nie łuszczy się i nie pęka. Jest odporny na ścieranie. 

● Całkowite wyschnięcie trwa 2-4 tygodnie. Do tego czasu        

powierzchnia może lekko brudzić. 

● Pozostawia gładką, jedwabistą powierzchnię. 

 
Zastosowanie: 

● do impregnacji elementów drewnianych narażonych na      

długotrwałe działanie wody i wilgoci: gontu, tarasu,       

parkanu, drewnianych łodzi itp. 

● ze względu na charakterystyczny zapach dziegciu zalecany do        
zastosowania na zewnątrz budynku. 
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Sposób użycia: 
Przed zastosowaniem oleju smołowego należy oczyścić i wysuszyć        
powierzchnię, na którą będzie nakładany. Nałożyć substancję za        
pomocą pędzla dobrze wcierając w drewno, aż do całkowitego         
wchłonięcia. Pozostałości, które nie zostały wchłonięte przez       
drewno należy usunąć za pomocą suchej szmatki. Ewentualną drugą         
warstwę można nanosić na drugi dzień według tej samej procedury.          
Przed użyciem należy dobrze wymieszać zawartość pojemnika 

 
W przypadku niedostatecznej wentylacji pomieszczenia należy      
zastosować maskę ochroną z filtrem typu A. 
 
 
Nakładając kit należy korzystać z rękawic ochronnych       
zgodnie z normą EN 374.  
 
Nakładając kit należy korzystać z gogli ochronnych zgodnych        
z normą EN 166. 
 
 
 
Przy profesjonalnym nakładaniu kitu zaleca się stosowanie       
stroju ochronnego. 
 
 

Czyszczenie narzędzi i przechowywanie: 
Nie wykorzystany olej smołowy przechowywać w zamkniętym,       
oryginalnym opakowaniu w przewiewnym pomieszczeniu. Nie wystawiać       
na długotrwałe i silne działanie promieni słonecznych.  
 
Narzędzia wykorzystane w trakcie pracy należy czyścić       
rozpuszczalnikiem zaraz po zakończeniu pracy. Ręce czyścić wodą z         
mydłem. 
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Paleta barw farb z dziegciem 

 

JASNY 

 

CIEMNY 
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UWAGA! 

 
 
Produkt niebezpieczny! Materiał nasączony olejem może      
ulec samozapłonowi! 
 
 
 
Produkt łatwopalny. Tak olej jak i jego opary są         
łatwopalne. 
 
 
Produkt drażniący. Może wywoływać uczulenie. Uważać na       
kontakt oleju z oczami lub nozdrzami.  
 
 
 
Połknięcie może powodować uszkodzenia płuc i/lub      
przełyku. 
 
 
 
 
Produkt szkodliwy dla środowiska. 
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