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LOBA Deck & Teak Oil 
kültéri olaj 

Műszaki tájékoztató 

Megnevezés: speciális kültéri olaj, növényi alapanyagokból. Nagyon jól beívódik a fa 

pórusaiba, így a fa védelme mellett meghagyja annak szellőzését is. Kiemeli a fa természetes 

erezetét és szépségét. Az olaj használatával elérhető a BGR 181 és a DIN 51130 irányelveknek 

megfelelő R10 csúszásmentességi osztály.  

Felhasználási terület: víztaszítóvá teszi a kültéri bútorokat, teraszokat és más tárgyakat, melyek 

teak, vagy más fából készültek.  

Jellemzők: 

- jól beívódik

- növényi alapanyagokból áll

- továbbfejlesztett UV-védelem

- kitűnően ellenáll az időjárási viszontagságoknak

- könnyű és egyszerű felhordás

- kerti bútorok esetében is alkalmazható

Kiszerelés: 

- Szintelen: 10 liter (1x10l), 2,5 liter (4x2,5l/doboz) és 0,75 liter (6x0,75 l/doboz)

- Színes: 2,5 liter (4x2,5l/doboz) és 0,75 liter (6x0,75 l/doboz)

Színválaszték (színgarancia nélkül): 

Bangkirai  Bangkirai  Garapa  Douglasie 

sötét  világos 
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Használati útmutató: 

- jól rázza fel 

- ügyeljen a biztonsági előírásokra 

 

Előkészület: 

A külső hőmérséklet legalább 10ºC–nak, a fának tisztának és száraznak kell lennie. Ha 

szükséges, távolítsa el a szennyeződéseket és az előző rétegeket. 

 

 

Újonnan fektetett, nagy sűrűségű, porózus fafajoknál: 

Általában nem képes beszívni a szükséges mennyiségű olajat, ezért először meg kell nyitni a fa 

pórusait. Ezt elérhetjük az időjárás változékonyságával, vagy többszöri vizezéssel-áztatással 

(hagyjuk teljesen megszáradni a fát az újabb vizezésnél). 

Használt, erősen elkoszolódott fa teraszok és dekkek esetében: 

Csiszolja, vagy kefélje át a felületet FG Terrassen-Blitz és FG Terrassen-Randy gépekkel. 

Egy másik lehetőség az intenzív tisztítás eléréshez a LOBA ParkettSoap használata 

- keverje össze LOBA ParkettSoap-ot vízzel 1:2 arányban 

- nedvesítse be, majd kefével, vagy súroló kefével dörzsölje át a felületet 

- öblítse le a feloldott piszkot, szennyeződést vízzel 

- hordja fel a LOBASOL Deck&Teak Oil-t a száraz felületre 

Amikor nagynyomású tisztító gépet használ, ügyeljen arra, hogy a fát meg ne sértse!  

 

Felhordás: 

1. Vigyen fel egy réteg LOBASOL Deck&Teak Oil-t egy nem bolyhosodó ruhával, a fa 

szálirányával megegyezően 

2. Távolítsa el, illetve kefével, vagy nem bolyhosodó ruhával dolgozza be a felesleges 

mennyiséget a kb. 30 perces beívódási idő elteltével 

3. Kerti bútorok esetében - különös képen székeknél – még mielőtt teljesen 

megszáradna, használjon nedvszívó ruhát a felesleges olaj eltávolításához 

4. Használjon LOBATOOL olaj kefét nagyobb felületek olajozásakor 

5. Ha szükséges, ismételje meg a felhordást egy éjszakán át tartó száradás után 

 

 

Figyelem: 

Mielőtt a színes LOBASOL Deck&Teak Oil terméket alkalmazná, javasolunk egy próba felület 

kialakítását, ahol meggyőződhet a leendő eredményről. A különböző színek 

összekeverhetőek egymással. Világosítani a kívánt színt a LOBASOL Deck&Teak Oil 

Transparent olajjal lehetséges. 

 

Felhasználási idő: nem fagyérzékeny, eredeti, zárt csomagolásban 36 hónapig tárolható. Az 

ADR szerint nem minősül veszélyes terméknek 

 

Anyagszükséglet:  

- Puhafa esetében: 200 – 250 ml/m² 

- Keményfa esetében: 100 – 120 ml/m² 

Szerszám:  ecset, LOBATOOL olajozó kefe, nem bolyhosodó ruha 

Hígítás:  nem kell hígítani, késztermék 

Száradási idő: 12 óra elteltével járható 

GISCODE:  Ö 60 

Tartalmaz: finomított növényi olajak (napraforgó olaj, fa olaj, lenolaj), kovasav, 

szárazanyag (ólommentes), antioxidáns (fenol mentes), lakkbenzin 

(aromatizált, tisztított)  

 

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz. 

 

 
 

                                           

 


