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Beckers Elit Träolja 

Opis produktu  

 

Beckers Elit Träolja olej do drewna na bazie specjalnie obrabianego oleju lnianego nie zawierający 

rozpuszczalników węglowodorowych. Produkt jest używany do corocznego olejowania: surowych 

powierzchni drewnianych, do drewna nasączanego ciśnieniowo lub wcześniej olejowanych 

powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń.  

 

Przeznaczenie 

 

Beckers Elit Träolja nie jest polecany do użytku na meblach ogrodowych wykonanych z twardego 

drewna takiego jak teak czy dąb. Beckers Elit Träolja wnika głęboko w drewno dając świeży, nowy 

wygląd zniszczonym tarasom i podkładom drewnianym, schodom i meblom ogrodowym. Produkt 

tworzy odporne na działanie wody wykończenie, które chroni drewno przed wysychaniem, pękaniem i 

zabrudzeniami.  

 

Przygotowanie podłoża 
 

Nowe elementy z surowego drewna przed malowaniem nie powinny mieć wilgotności wyższej niż 16%. 

Mycie i suszenie brudnych powierzchni: Szczotkować, skrobać i szlifować powierzchnie, aby usunąć 

szare, porowate drewno. Mech, pleśń oraz algi należy usunąć przy pomocy odpowiedniego środka. 

Spłukać dokładnie powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. 

 

Sposób stosowania 

 

Metody aplikacji: pędzel lub szmatka bez kłaczków. 

Przed przystąpieniem do malowania wymieszać dokładnie produkt. Do aplikacji Beckers Elit Träolja 

używać pędzla lub szmatki. Aplikować kilka warstw aż drewno przestanie absorbować olej. Po ok. 30 

minutach użyć szmatki, aby usunąć pozostałości oleju, który się nie wchłonął. 

Temperatura aplikacji: Temperatura powłoki od +10°C do +25°C. 

WAŻNE: Jeżeli do olejowania używana jest barwiona Beckers Elit Träolja, polecane jest nakładanie 

drugiej warstwy bezbarwnego Elit Träolja, aby zredukować wymywania pigmentu z pomalowanej 

powierzchni drewna.  

Powłoki uprzednio malowane olejem nie mogą być malowane lub bejcowane wcześniej niż dwa lata 

po olejowaniu. Należy zrobić test na małym kawałku powierzchni.   

Należy upewnić się, że jest jedynie minimalne ryzyko wystąpienia opadów deszczu w przeciągu 24 

godzin po olejowaniu.    

 

Czas schnięcia 

 

Suchy w dotyku po ok. 8 godzinach, w zależności od nałożonej ilości i tego ile oleju zostało usunięte. 

Przy niższej temperaturze i wyższej wilgotności olej może schnąć dłużej niż 24 godziny. 

 

Czyszczenie narzędzi 

 

Woda lub preparat do czyszczenia narzędzi. 

 

Kolor 

 

Beckers Elit Träolja może być barwiony wg karty kolorów dla bejc marki Beckers i Alcro. 
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Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu 

praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji 

opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest 

używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności 

za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do 

zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia. 

 

Wydajność teoretyczna 

 

Ok. 5 m2/l na szorstkim i wysuszonym drewnie, ok. 10 m2/l na heblowanym nowym drewnie.  

 

Opakowania 

 
0,9 l; 2,7 l; 9 l 

 

Ochrona środowiska 
 

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym 

posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. 

Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej produktu. 

UWAGA: Zawiera olej lniany. Ryzyko samozapłonu! Zabrudzone produktem czyściwa,  inne porowate 

materiały nasączone produktem a także pył szlifierski może ulec samozapaleniu. W związku z czym tego 

typu materiały należy przechowywać przed usunięciem zwilżone wodą, lub bezpośrednio po użyciu 

przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie zajmującym się 

unieszkodliwianiem tego typu odpadów. 

 

Wskazówki BHP i ppoż. 

 

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Ważne: Beckers Elit Träolja nie powinno być używane na obiektach i powierzchniach mających 

bezpośredni kontakt z żywnością. 

 

Transport i przechowywanie 

 

Chronić przed mrozem. 

 

Parametry techniczne 

 

Spoiwo: specjalnie obrabiany olej lniany 

Rozcieńczalnik: woda 

 

Produkt posiada Atest higieniczny. 

 

 

 

 


