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Teak oil 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ημερομηνία Έκδοσης: 27/11/2015 

Αριθμός Έκδοσης: 7η 

Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης 

του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν 

εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον 

τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης 

πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα 

έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν. 

 

 

Το TEAK OIL της VERNILAC είναι μείγμα από ειδικά επεξεργασμένα φυτικά και 

συνθετικά έλαια. Χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και το φρεσκάρισμα 

σκληρών κυρίως ξύλων όπως τικ, μαόνι, ιρόκο αλλά και κάθε γυμνής ξύλινης 

επιφάνειας. Αντικαθιστά τα φυσικά έλαια των ξύλων που χάνονται, λόγω της 

έκθεσης σε εξωτερικές συνθήκες. Δεν αλλάζει τη φυσική απόχρωση του ξύλου, 

ούτε δημιουργεί υμένα στην επιφάνειά του. Απορροφάται πλήρως γεμίζοντας 

τους πόρους, τονώνοντας την υφή και τη φυσική ομορφιά τους ξύλου, ενώ του 

επιτρέπει να αναπνέει. Περιέχει κερί και φίλτρα UV για να παρέχει επιπλέον 

προστασία από το νερό, τον ήλιο, την αλμύρα, τις λιπαρές ουσίες και τους 

ρύπους της ατμόσφαιρας. Είναι ιδανικό για έπιπλα κήπου και βεράντας, 

πέργκολες, ξύλινες κατασκευές και ξύλινα καταστρώματα σκαφών. Έχει μεγάλη 

απόδοση, δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. 

Προεργασία 

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, παλαιά 

χρώματα και βερνίκια. Εάν οι επιφάνειες είναι λεκιασμένες ή έχουν 

συσσωρευμένους ρύπους από την εξωτερική έκθεση ή τη συχνή χρήση, πρέπει 

να καθαριστούν με το Διαλυτικό Νίτρου Ν1 της VERNILAC. Εάν το ξύλο έχει 

επιχριστεί στο παρελθόν με χρώματα ή βερνίκια, η επιφάνειά του πρέπει να 

καθαριστεί με το διαβρωτικό 7277 της VERNILAC. Στη συνέχεια η επιφάνεια 

πρέπει να ξεπλυθεί καλά και όταν στεγνώσει να τριφτεί ελαφρά με ψιλό 

γυαλόχαρτο. Να μη χρησιμοποιηθεί χλωρίνη ή σκληρό καθαριστικό για τον 

καθαρισμό των ξύλων, γιατί θα τα καταστρέψει. 

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ιξώδες  25±3 sec (CF4, 25oC) 
Πυκνότητα 0,810±0,005 kg/lt (20oC) 

 

Εφαρμογή 

Το ΤΕΑΚ OIL είναι έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόζεται με πινέλο ή πανί 

ακολουθώντας τα νερά του ξύλου. Μετά την εφαρμογή με πινέλο χρειάζεται 

απαλό σκούπισμα με πανί. Εάν εφαρμοστεί με πανί, απλώνεται με 

παλινδρομικές κινήσεις. Για μαλακά ξύλα ή για ξύλα που 

εκτίθενται σε έντονες καιρικές συνθήκες, συνιστάται ένα 

δεύτερο πέρασμα με TEAK OIL μετά από 5-6 ώρες. Πολύ 

αφυδατωμένα – πολυκαιρισμένα ξύλα, που έχουν μείνει 

απροστάτευτα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να 

χρειαστούν 3 ή περισσότερες στρώσεις προκειμένου να 

αποκτήσουν την αρχική τους όψη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ΤΕΑΚ OIL 

δεν εφαρμόζεται πριν ή μετά από βερνίκια και 

βερνικοχρώματα, ούτε αναμιγνύεται με αυτά. Δεν εφαρμόζεται 

σε υγρές ή βρεγμένες επιφάνειες. Δεν αραιώνεται, ούτε 

αναμιγνύεται με χρωστικές. Η εφαρμογή του TEAK OIL 

πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μια φορά ετησίως. 

Απόδοση 

Περίπου 14-17 m²/lt σε σκληρά ξύλα και 11-14 m2/lt σε 

μαλακά ξύλα. Η απόδοση μπορεί να διαφοροποιείται 

αναλόγως την ποιότητα, την απορροφητικότητα και την 

κατάσταση του ξύλου. 

Αποθήκευση 

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται 

τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, 

σε θερμοκρασίες από 5οC έως 40οC. Μετά την εφαρμογή 

σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε 

κατάλληλες συνθήκες. 

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.) 

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. 

(οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία 

Α/στ «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης 

ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», Τύπος Δ] είναι 700 g/l 

(2010). Τo έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 

699 g/l. 

Συσκευασίες 

Άχρωμο 750 ml. 2,5 lt. 

 

Οδηγίες ασφάλειας 

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές 

οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων 

Ασφαλείας του προϊόντος.  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777. 

 

Συντηρητικό λάδι προστασίας με κερί και φίλτρα UV 


