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EXTREME OIL – olej do drewnianych tarasów 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRES 

STOSOWANIA 

Olej do wszystkich rodzajów drewna, w tym impregnowanego ciśnieniowo i egzotycznego. Przeznaczony 

do ochrony i dekoracji podłoży na zewnątrz i we wnętrzach. Polecany do tarasów i mebli ogrodowych. 

 

Bondex Extreme Oil powstał w oparciu o najnowszą technologię zapewniającą wyjątkową trwałość 

powierzchni. Dzięki temu czterokrotnie wzrasta odporność zabezpieczenia w stosunku do tradycyjnych 

olejów i zmniejsza się częstotliwość koniecznych renowacji. 

 

Chroni przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych, promieni UV* i wody, również 

chlorowanej. Tworzy efekt antypoślizgu, co sprawia, że doskonale nadaje się do dekorowania i ochrony 

drewnianych tarasów. Nie łuszczy się i nie pęka, zapobiega powstawaniu rys i odkształceń elementów. 

Zachowuje rysunek i naturalną strukturę drewna. Doskonała rozlewność i krótki czas schnięcia ułatwiają 

nakładanie i renowację. 

 

GŁÓWNE 

ZALETY 

PRODUKTU 

• Zapewnia wyjątkową trwałość powierzchni. 

• Chroni przed działaniem czynników atmosferycznych, promieni UV i wody. 

• Antypoślizgowa powłoka. 

• Nie łuszczy się i nie pęka. 

• Zachowuje naturalny rysunek i strukturę drewna. 

• Doskonała rozlewność i krótki czas schnięcia - łatwe nakładanie i renowacja. 

• 2 lata bez renowacji.* 

 

 

 

KOLOR 4 kolory gotowe 
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PARAMETRY 

TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 1,02 

Lepkość [s]  20,8 

Liczba warstw - 2 

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] PN-C-81519 
30 min 

(pyłosuchość) 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] - po 1-2 h 

Zawartość części stałych, min.[%wag], co najmniej PN-EN ISO 3251 ok. 20% 

Wydajność przy jednej warstwie (w zależności od 

chłonności i chropowatości podłoża) 
- do 10-12 m2/l 

Rozcieńczalnik - woda 

 
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat.A/f/FR): 130 g/l (2010).  

Produkt zawiera max. 130 g/l.    

 

 

DATA 

WAŻNOŚCI 

5 lat od daty produkcji 

 

 

 

METODA 

MALOWANIA 

pędzel 

 

 

 

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

• Podłoże musi być suche, czyste i zdrowe. Dopuszczalna wilg. drewna 18%.  

• Usunąć ślady pleśni, sinizny i żywicy.  

• Stare powłoki malarskie i lakiernicze usunąć, szlifując do surowego drewna.  

• Dla uzyskania najlepszych efektów ochronnych, zaleca się zagruntowanie surowego, miękkiego 

drewna preparatem Bondex Wood Preserver. 

 

 

2. OLEJOWANIE 

• Przed użyciem starannie wymieszać.  

• Surowe drewno: Nakładać 2 cienkie warstwy pędzlem. Po upływie 5-10 minut nadmiar 

produktu usunąć za pomocą chłonnej ściereczki. Delikatne przeszlifowanie/matowanie po 

pierwszej warstwie zapewni wysoką estetykę.  

• Renowacja: Przed olejowaniem powierzchnie dokładnie zmyć szczotką ryżową oraz myjką 

ciśnieniową. Po wyschnięciu nałożyć 1-2 warstwy (w zależności od stopnia zużycia) oleju 

zbierając nadmiar po 5-10 min. 
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• Renowację przeprowadzać w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 2 lata poprzez nałożenie 1-2 

warstwy oleju. Nie używać w temp. poniżej 5°C i wilgotności powyżej 80%. Po użyciu pojemnik 

dokładnie zamknąć. Nie rozcieńczać. 

 

 

 

3. INNE 

 

• Nie używać w temp. poniżej 15°C i wilgotności powyżej 80%.  

• Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.  

• Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. 

• W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz 

do zaniku charakterystycznego zapachu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BEZPIECZEŃSTWO 

• Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.    

• Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 

pojemnik lub etykietę.    

• Nie wdychać rozpylonej cieczy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne 

środki ochrony dróg oddechowych.    

• Zawiera: Sól kobaltowa kwasu neodekanowego; Sebacynian bis-(1,2,2,6,6-pentametylo-4-

piperydylowy), Sebacynian metylo 1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu i BIT.  

• Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  

 

 

 

 

ATESTY • Posiada atest higieniczny 

 

 

ZALECENIA 

BHP I P. POŻ. 

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki. 

 

 

 

OPAKOWANIE  

HANDLOWE 

0,75L; 2,5L 

 

 

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania 

zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty 

Technicznej. 

2 lata bez renowacji:  Renowację przeprowadzać w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 2 

lata poprzez nałożenie 1 warstwy oleju. Powierzchnie intensywnie użytkowane należy 

konserwować przynajmniej raz w sezonie. 
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