
          strona 1 

PPG DECO POLSKA 
Ul. Kwidzyńska 8, 51 – 416 Wrocław 
Tel. (071) 78-80-700 
 
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod numerem bezpłatnej infolinii 800 11 33 11 
serwis.klienta@ppg.com, WWW.drewnochron.pl 
 

 

 

KARTA TECHNICZNA 

PRODUKTU 

 
               
    

 
                      
 

                     
  

   OLEJ do drewna 
     

 
 
Zakres stosowania:  

Olej do drewna, na bazie wysokojakościowych olejów naturalnych, z dużą 
zawartością oleju tungowego. Przeznaczony jest do malowania drewna krajowego 
i egzotycznego, celem zabezpieczenia przed działaniem czynników 
atmosferycznych i uzyskania szlachetnego efektu dekoracyjnego. Zapewnia 
bardzo dobre nasycenie drewna, wzmacnia jego strukturę i podkreśla naturalny 
rysunek drewna. 
• Na zewnątrz: tarasy, pomosty, meble ogrodowe, konstrukcje drewniane, 
okładziny drewniane, ogrodzenia, architektura ogrodowa 
• Wewnątrz: boazerie wewnętrzne, listwy dekoracyjne, meble, elementy 
konstrukcyjne 

 
Główne cechy:  
 

� Łatwy w malowaniu i renowacji (patrz Dodatkowe Informacje) 

� Mikroporowaty- pozwala drewnu oddychać   

� Doskonale wnika w drewno, wzmacnia strukturę i zapobiega rozsychaniu  

� Do drewna egzotycznego i krajowego 

� Wysoka estetyka malowanych powierzchni 

� Nie łuszczy się 

� Bardzo dobra odporność na czynniki atmosferyczne 

� Chroni przed promieniowaniem UV (patrz Dodatkowe Informacje) 

� Zabezpiecza drewno przed plamami i zabrudzeniami 

 

Kolor        4 kolory gotowe 

Ilość warstw     2 

Czas schnięcia powłoki, 20°°°°±±±±2°°°°C, [h]    20 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]    po 20 

Lepkość, 20±±±±2°°°°C , Kubek ϕ 2mm [s]    60-100    

Gęstość, 20±±±±0,5°°°°C, [g/cm
3
]      0,845-0,870 

Sposób nanoszenia       pędzel 

Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold Pędzel Płaski 6550, Pędzel Płaski 6410 
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Wydajność     I warstwa - od 13 do 20 m2/l* 

     II warstwa - od 20 do 30 m2/l* 

     * w zależności od gatunku drewna 

Rozcieńczalnik   EKO -1  

 

 
Sposób użycia 

 
1.Przygotowanie podłoża 

• Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odtłuść rozcieńczalnikiem.  
• Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl.  
• Powierzchnia powinna być czysta i sucha. 
• Zewnętrzne elementy drewniane (uprzednio niemalowane) najpierw zabezpiecz 
DREWNOCHRONEM IMPREGNATEM bezbarwnym. 
 

2. Olejowanie 
• Przed i w trakcie malowania Olej dokładnie mieszaj. 
• Preparat nakładaj dwukrotnie za pomocą pędzla.  
• Po 15-20 minutach usuń nadmiar za pomocą bawełnianej szmatki przecierając drewno wzdłuż 
słojów. Po przetarciu powierzchnia powinna być jednolita, gładka i bez tłustych plam. 
• Wewnątrz pomieszczeń, np. podczas olejowania boazerii, mebli zaleca się położenie pierwszej 
warstwy Oleju bezbarwnego, rozcieńczonego dodatkiem max. 350 ml rozcieńczalnika EKO – 1 na 
1 litr Oleju. Po 15-20 minutach usuń nadmiar produktu a następnie, po wyschnięciu, nakładaj 
kolejną warstwę Oleju marki Drewnochron w dowolnym kolorze. 

 

3. Dodatkowe informacje 
• DREWNOCHRON Impregnat bezbarwny wyrównuje chłonność podłoża, dzięki czemu podnosi 
się estetyka wymalowania. 
• Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych 
• Temperatura podczas malowania i schnięcia powinna wynosić od +5 do +25°C. Niska 
temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Przy malowaniu 
drewna zażywiczonego czas schnięcia ulega wydłużeniu. 
• Wilgotność olejowanego drewna nie powinna być większa niż 20%. 
• Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem. 
• Szmatkę przed wyrzuceniem wysusz i zamocz w wodzie, aby uniknąć samozapłonu. 
• W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do 
zaniku charakterystycznego zapachu.  
• Chroni przed promieniowaniem UV: 

1. dla olejów kolorowych,  
2. pod warunkiem prawidłowej renowacji drewna 

• W celu zachowania estetycznego wyglądu powłoki i zapewnienia odpowiedniej ochrony drewna 
należy przeprowadzić renowację, co najmniej raz w roku. Optymalne jest przeprowadzenie dwóch 
renowacji w ciągu roku, tzn. przed sezonem – wiosną, oraz po sezonie – jesienią, impregnacja na 
zimę. 

a. W tym celu powierzchnię należy dokładnie umyć i dokładnie wysuszyć (renowację 
należy przeprowadzić w ciepły i suchy dzień). Mycie można wykonać za pomocą 
szczotki ryżowej oraz myjki ciśnieniowej.   

b. Wszelkie plamy i zabrudzenia, których nie udało się zmyć usunąć 
drobnoziarnistym papierem ściernym  

c. Następnie nałożyć 1-2 warstwy oleju wg wskazówek na etykiecie. 
d. Podczas renowacji olej nakładać na całą wcześniej olejowaną powierzchnię.  
e.  
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4. Wskazówki BHP i PPOŻ 
• Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

• Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie 
www.drewnochron.pl 

 

Norma:    ZN-PPGDP-210 

Atesty:    Posiada atest higieniczny 
Data ważności:   36 miesięcy od daty produkcji  

 
 

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/f/FR): 700 g/l 
(2010). Produkt zawiera max. 700 g/l. 
 
 
Opakowanie handlowe: 0,75 L, 2,5 L   


