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OPIS 
Bezrozpuszczalnikowy, ochronny olej o naturalnym kolorze przeznaczony do powierzchni drewnianych, składający 
się z czystych olejów roślinnych i wosku pszczelego. Odżywia włókna drewna, przywraca naturalny połysk i 
wybarwienie. Tworzy odporną na zabrudzenia, jedwabiście matową powierzchnię. Nie chroni drewna przed 
wzmożoną eksploatacją i wodą. 
    

ZASTOSOWANIE 
Suche powierzchnie drewniane: meble, panele ścienne i sufitowe, drzwi.  
 

DANE TECHNICZNE 
Zawartość części stałych (obj.): około 94% 
Gęstość: 0,8 kg/l, ISO 2811 
 

KOLORYSTYKA 
Bezbarwny. 
 

SPECYFIKACJA 
Przygotowanie podłoża: 
Oczyścić powierzchnię z brudu i kurzu, zeszlifować powierzchnię, jeżeli to konieczne, odkurzyć. 
 

APLIKACJA 
Metody:  
Gładka szmatka lub pędzel. 
Rozcieńczanie: 
Używać nierozcieńczonego produktu. 
Warunki aplikacji: 
Malowana powierzchnia musi być sucha, temperatura przynajmniej +5°C i wilgotność powietrza poniżej 80%. 
Malowanie:  
Rozprowadzić Tikkurila Nostalgia Beeswax Oil na powierzchni i pozostawić do wchłonięcia na około 30 minut. 
Usunąć pozostałości niewchłoniętego oleju. Wypolerować powierzchnię gładką szmatką w kierunku słojów drewna. 
Wydajność: 
15-25 m²/l  
Czas schnięcia: 
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: Olej jest wchłaniany przez drewno, nadmiar oleju należy 
zetrzeć. Wchłanianie trwa około 30 minut. Powierzchnia jest odporna na działanie światła po 1-3 
dniach od aplikacji. Ostateczną trwałość uzyskuje się po kilku tygodniach. 
Czyszczenie narzędzi:  
Wymyć narzędzia najpierw w wodzie z mydłem, natomiast pozostałości usunąć używając Tikkurila Everal Thinner 
1050. 
Czyszczenie pomalowanej powierzchni:  
Z malowaną powierzchnią należy obchodzić się z ostrożnością, gdyż produkt uzyskuje swoją ostateczną twardość i 
trwałość po kilku tygodniach od aplikacji w normalnych warunkach. Jeżeli wymalowana powierzchnia wymaga 
czyszczenia w niedługim czasie po malowaniu, należy użyć miękkiej szczoteczki lub wilgotnej szmatki. Plamy należy 
usuwać jak najszybciej za pomocą wilgotnej szmatki i neutralnego detergentu (pH 6-8). Jeżeli to konieczne, 
zeszlifować plamy i powtórzyć aplikację oleju. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
Puste puszki oddać do odzysku lub unieszkodliwienia, pamiętając o ryzyku samozapłonu lub usunąć   w sposób 
zgodny z lokalnymi przepisami.  
Płynne pozostałości przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie  w celu utylizacji lub 
usunąć  zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Ryzyko samozapłonu! Czyściwa materiałowe, pył szlifierski oraz pozostałości zanieczyszczone produktem mogą 
powodować pożar w wyniku reakcji samozapłonu, dlatego przed likwidacją powinny one być przechowywane pod 
wodą, suszone na zewnątrz lub natychmiast spalone. 

 
SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT 
ADR  nie sklasyfikowano. 
Odporne na chłód magazynowania i transport. 
 

OPAKOWANIA 
0,333 l 
 
Produkt posiada atest higieniczny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie 
odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego 
stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
BHP. 
Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z 
materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych 
przez nabywców i użytkowników.  
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie 
odbiorców. 
Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. 


