
 
Техническа характеристика 

TEAK OIL 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който 
трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. 
Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. | Издание: 03.8.20 

 

Парафиново масло за защита на дървесина 
 

Описание  
 
Специална смес от масла и парафин за защита 
и обновяване на твърда дървесина. Подходящ 
за тропическа дървесина, като махагон, ироко, 
тик, както и всяка открита дървесина. Замества 
естествените масла, загубени с времето. Като 
цяло, подчертава естественият цвят на 
дървесината и я защитава срещу вода и 
атмосферни влияния.  

 

Области на приложение 
 
TEAK OIL се използва върху всички видове 
открита дървесина, градинска мебел, дървени 
конструкции, беседки и т.н. Подходящ за 
вътрешно и външно приложение.  

 

Технически характеристики 
 
Вид: смес от масла и 

парафин 

Цвят: прозрачен 

Плътност:       0,84 ± 0,02 kg/l 

Вискозитет:  25 mPa.s при +23
o
C 

Време за изсъхване: 3-4 h (на допир) 

Следващ слой:         24-48 h 

 

Указания за употреба 
 
Основата трябва да е суха и чиста, без прах и 
т.н. Препоръчва се повърхността да се 
обработи предварително с шкурка.  
Преди нанасяне продукта се разбърква леко. 
TEAK OIL се нанася неразреден чрез плат или 
четка, върху дървото. След около 5 минути, 
излишният материал, които не е абсорбиран, се 
премахва със сух плат.  
В случай на повърхности подложени на сурови 
атмосферни влияния или при полагане върху 
много абсорбиращи основи, се нанася втори 
слой  TEAK OIL.  
За да се запази или освежи дървесината е 
необходимо TEAK OIL да се нанася веднъж 
годишно.  
 
 
 
 

Почистване на инструментите: 
Инструментите се почистват с SM-18 или 
обикновен разтворител, докато TEAK OIL е все 
още пресен. 

 

Разход 
 
12-15 m

2
/l, в зависимост от поглъщаемоста на 

дървото. 

 

Опаковка 
 
TEAK OIL се предлага в опаковки от 750 ml. 

 

Срок на годност / Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки, при температури 
между +5

o
C и +35

o
C, на места защитени от 

директна слънчева светлина и измръзване. 

 

Летливи органични съединения 
(VOCs) 

 
Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, 
таблица A), максимално допустимото 
съдържание на VOC за продукт подкатегория f 
(interior and exterior minimal build woodstains), е 
700 g/l (2010), за готов за употреба продукт. 
Готовият за употреба продукт TEAK OIL 
съдържа максимум 680 g/l VOC. 
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