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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το TECHNΟSEAL Teak Oil είναι μείγμα φυσικών ελαίων, με εξειδικευμένα προσθετικά, που 

χρησιμοποιείται για προστασία και συντήρηση δαπέδων/καταστρωμάτων, επίπλων και 

άλλων ξύλινων εξωτερικών επιφανεισών. Εμφανίζει εξαιρετικά καλή διείσδυση ενώ το κερί 

που περιέχει θωρακίζει την επιφάνεια και εμποδίζει την διείσδυση νερού & βρωμιάς. Το λάδι 

αυτό προορίζεται για σκληρά ξύλα σε δάπεδα/καταστρώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και σε έπιπλα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Χρώμα:  Άχρωμο, απόχρωση ΤΕΑΚ ξύλου 

Χρόνος Στεγνώματος:  Περίπου 4 ώρες 

Καλυπτικότα:  Περίπου 15 m2/L 

Επισημάνσεις:  Δεν είναι τοξικό 

Χημικά ασφαλές  

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο, αντιολισθητικό 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Να τηρούνται πάντα οι κανόνες προσωπικής ασφάλειας και υγιεινής πριν και κατά την 

διάρκεια εφαρμογής των υλικών.   

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Το TECHNΟSEAL Teak Oil εφαρμόζεται μια φορά όταν η επιφάνεια επιβαρύνεται κυρίως από 

καιρικές συνθήκες και δεν χρησιμοποιείται συχνά, συνήθως τους χειμερινούς μήνες. Για την 

εφαρμογή χρησιμοποιούμε καθαρό/στεγνό πανί και διατρέχουμε την επιφάνεια χωρίς να 

επιμένουμε σε κάποιο σημείο. Η διαδικασία πραγματοποιείται μια μόνο φορά και δεν 

χρειάζεται να επαλειφθεί.  Το υλικό είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, 

προστατεύει/συντηρεί την ξύλινη επιφάνεια και αντικαθιστά το λάδι που έχει χαθεί. 

Χρησιμοποιώντας το TECHNΟSEAL Teak Oil τονίζεται η φυσική υφή της επιφάνειας και 

ζωντανεύει το ξύλο. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ελάχιστη θερμοκρασία μεταφοράς -15°C. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον αέρα, απευθείας σε ηλιακή 

ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασίες. Για την πλήρη διάρκεια 

ζωής του προϊόντος, φροντίστε να διατηρήσετε τη συσκευασία καλά 

σφραγισμένη, σε κατάλληλη περιοχή αποθήκευσης και να εκτίθεται 

σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C έως 25 °C. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:  24 ΜΗΝΕΣ. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις κινδύνου στο κουτί και τις 

πληροφορίες ασφαλείας. Αποφύγετε την κατάποση, την εισπνοή, 

την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Εφαρμόστε μόνο σε καλά 

αεριζόμενους χώρους. Φροντίστε να αποφύγετε τον κίνδυνο καύσης 

και περιβαλλοντικών ζημιών. ΔΙΑΘΕΣΗ: Επαληθεύστε την τοπική και 

εθνική νομοθεσία. Μην απορρίπτετε το υλικό που απομένει σε  

αστικές αποχετεύσεις, ούτε σε ποτάμια.  

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν το χρόνο εκτύπωσης και 

δεν είναι περιοριστικές, ούτε τεχνική εγγύηση για την εφαρμογή. 

Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί το προϊόν πρέπει να επαληθεύσει την 

καταλληλόλητα του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό πριν την 

χρήση, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για την απόδοση 

του προϊόντος ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει 

από μη σωστή χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το 

φύλλο ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω συνεχούς ανάπτυξης των 

προϊόντων. Επαληθεύστε ότι έχετε την τρέχουσα έκδοση. 

Το προϊόν αυτό παρασκευάζεται στην ΕΕ για την 40ΑPPS


