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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ  

Belinka oil exterier 

ОПИСАНИЕ  

Belinka oil exterier е безцветно био импрегниране на базата на естествени 

растителни масла, за защита и поддържане на външни дървени повърхности 

(дървени настилки, градински мебели, облицовки, дограма, т.н.).  

СЪСТАВ  

Устойчиви естествени растителни масла, разтворител без мирис, бои и 

добавки.   

СВОЙСТВА   

Когато защитаваме дървото с естествено растително масло, ние подчертаваме 

естествения му цвят и текстура. Маслото прониква дълбоко в порите, изпълва 

ги и предотвратява абсорбцията на други течности, и не образува защитен 

слой върху повърхността. Нанасянето на масло не запечатва дървото, 

повърхността е паропропусклива, което дава възможност на дървото да 

“диша”, което означава, че естествената влажност се коригира в зависимост от 

заобикалящата среда, която дава на обработваната повърхност естествено 

усещане. Освен това маслото не вреди на околната среда, тъй като продуктът 

е биоразградим.   

То съдържа специална добавка, която предотвратява преждевременното 

образуване на плесен върху повърхността на дървото. Нанасянето на продукта 

OIL EXTERIER 
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е лесно; при правилно третирани повърхности не трябва да има мехурчета, 

кратери, или повърхностни дефекти. 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ  

Той се използва като независимо импрегниране за масивнидървени 

повърхности от устойчиви видове дърво, които са изложени на атмосферни 

влияния, като например: градинска мебел, подови настилки, дограма, огради и 

др.  

ЦВЯТ   

Жълтеникава бистра течност.  

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА  

Преди да се нанесе върху дървени повърхности, те трябва да бъдат фино 

обработени с шкурка, почистени от прах, мазнина, восък и други примеси. Тъй 

като маслото не образува филм, обработката с шкурка е от ключово значение, 

за да се постигне еднакъв окончателен вид. За по-твърди видове дърво като 

дъб и тик ние препоръчваме обработване с шкурка с размер P180-P220; за бук 

P220–240; за по-меки видове дърво P180 е достатъчен размер, тъй като 

гладкостта не се подобрява с по-фина шкурка. За да се постигне по-красив 

окончателен вид, повърхността трябва да бъде равномерно обработена с 

шкурка. Неравномерната обработка с шкурка предизвиква различия в 

абсорбцията на масло и появата на петна.  

Преди нанасяне на маслото, дървото трябва да бъде добре изсъхнало, 

правилно почистено с шкурка и без прах, в противен случай защита не е 

адекватна.  

Преди нанасяне, повърхността и покритието трябва да се темперират до 

стайна температура (минимум 18 °C). 
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МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ  

Смесете продукта добре преди употреба.  

Нанесете маслото при температура между 15 °C и 25 °C и при относителна 

влажност на въздуха 40–70 %. При по-ниски температури и/или по-висока 

относителна влажност на въздуха, времето на сушене може да бъде 

значително увеличено.  

Маслото може да се нанесе по няколко начина, но в 90 % от случаите се 

нанася с кърпа. Други методи включват: нанасяне с четка или валяк, или 

потапяне.  

Богато количество масло трябва да се излее върху повърхността и да се 

разстеле равномерно върху цялата повърхност. Изчакайте маслото да се 

абсорбира 15–20 минути.  

При нанасяне чрез потапяне, потопете целия дървен елемент в маслото и с 

лед 10–60 секунди го поставете така, че маслото да се оттече. В този случай, 

изчакайте маслото да се абсорбира 15–20 минути.  

След нанасяне, избършете излишното масло с чиста, суха кърпа или с 

попивателна хартия, и след това избършете повърхността със суха кърпа. 

Оставащото масло образува филм върху повърхността, който може да се 

напука, когато изсъхне, оставяйки група и неравна повърхност.  

Не се препоръчва нанасяне на този продукт, при температурата под 15 °C.  

За да се постигне подобрена издръжливост на дървесината се препоръчва да 

повторите процедурата поне още веднъж 24 часа след нанасяне на първия 

слой. При порести повърхности или по-меки типове дърво, препоръчваме 

нанасяне на няколко слоя. Между две покрития, обработете повърхността с 

шкурка Scotch-Brite или с фини, абразивни кърпи. 
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СЪХНЕНЕ 

При нормални условия (T = 20 °C, относителна влажност на въздуха 65 %) 

маслото изсъхва за 24 часа. При по-ниски температури и/или по-висока 

относителна влажност на въздуха, времето за съхнене може да бъде по-дълго. 

По време на съхненето върху повърхността, маслото не трябва да влиза в 

контакт с вода (дъжд, мъгла, роса и др.). Ето защо не препоръчваме нанасяне 

на маслото в късен следобед (по-висока влажност, вечерна кондензация, по-

ниски температури). 

Повърхността ще бъде напълно суха след 7 дни.  

Съхненето се подобрява с леко повишение на температурата (до 25 °C) и при 

добра вентилация. Сушенето при температура 30–40 °C не ускорява 

изсъхването, но може да доведе до нежелано изтичане на масло от порите на 

дървото под формата на капчици, които развалят вида на повърхността.  

РАЗХОД  

Разходът зависи от вида и предварителна обработка на дървото 

(препоръчваме фино обработване с шкурка, изчеткване, изглаждане), както и 

от начина на нанасяне.  

Разходът обикновено варира между 50 и 100 мл/м2 за един слой. 

ПОДДРЪЖКА НА ПОКРИТИЕТО  

Повърхности, покрити с Belinka oil exterier по-късно трябва да се третират със 

същия продукт. Задължителните интервали за третиране зависят от вида на 

дървото, механичното натоварване и излагането на влага. Елементите, които 

са намазани и изложени на атмосферни влияния трябва да се проверяват 

редовно, за да се установи дали те са адекватно защитени. Проверки трябва 

да се извършват поне два пъти годишно.  
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Ако сте пропуснали момента за възстановяване и повърхността е посивяла, 

дървената повърхност трябва да се почисти добре с шкурка, или 

предварително да се почисти с Belinka Belfresh, за да се отстрани сивата част, 

и да се изплакне с вода, съгласно инструкциите. Продължете с нанасяне на 

маслото, само когато дървесината е напълно суха. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ  

Почистете инструментите веднага след употреба със сапун и вода или с 

бензин, спирт или нитро разредител. Ако е засъхнал дебел слой (при потапяне 

на закачалки, напръскване на кухини), отстранете маслото с нитро разредител. 

СЪВЕТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Маслени кристали под формата на леки мъниста могат да се появят в маслото, 

особено когато се съхранява дълго време при по-ниски температури. Това е 

естествен феномен на растителните масла, който няма отрицателно 

въздействие върху качеството на защитата на дървесината. Върнете маслото 

в първоначалното му състояние, като го загреете до 40 °C до избистряне 

Преди първото нанасяне на маслото, ние препоръчваме защита на дървото с 

биоциден агент.  

Препоръчваме тестване на маслото и на вида му предварително върху проба 

от същия тип на дърво.  

Belinka oil exterier се препоръчва за защита на естествено резистентни видове 

дърво (издръжливост клас 1 и 2), като тик, ироко, акация, афромозия, мербау, 

дъб, кестен. При дървесни видове, които са по-малко устойчиви (издръжливост 

клас 3 и 4), като лиственица, бор, дугласка ела, орех, смърч, ела и бряст, 

употребата на маслото за защита на дървесина на открито е по-малко 

ефективна. Не се препоръчва използването на дърво, класифицирано в клас 5 

на резистентност към биологични вредители (дърво, което не е трайно), като 

бук, бреза, явор, ясен, липа и топола. Ако маслото не се абсорбира в 
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повърхността на дървото, не се отстранява и засъхва по повърхността, 

почистете го с нитро разредител. Преди нанасяне, трябва да се провери дали 

се е просмукал танин от дървото, тъй като това ще доведе до промяна на 

цвета на дървото и до образуване на петна.  

Съхненето на природните растителни масла предизвиква окисляване, което е 

екзотермична реакция, при която се генерира топлина. Намаслените кърпи и 

гъби следователно могат прекомерно да се загреят и запалят.  

Напоените с масло кърпи и други порести работни принадлежности (пяна 

ролки, гъби, хартия) трябва да бъдат накиснати във вода или изгорени 

след употреба, тъй като може да се получи внезапно запалване.  

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА  

Съхранявайте в оригинално запечатаната опаковка при температура между 5 и 

30 °С. Да се пази от пряка слънчева светлина. Дръжте далеч от деца.  

СРОК НА ГОДНОСТ  

В съответствие с посочените условия за съхранение, до датата, посочена 

върху опаковката.  

ОКОЛНА СРЕДА  

Не изливайте покритията в канализацията или в околната среда. Използвайте 

цялото количество от покритието. Изхвърлете опаковката като специален 

отпадък в центрове за събиране на опасни отпадъци, които са организирани от 

доставчика на местната служба за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци. 
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РАЗПОРЕДБИ  

Във връзка с разпоредбите, свързани с безопасността на продуктите, 

безопасността при работа и транспорт, прочетете информационния лист за 

безопасност.  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ  

Повече информация можете да получите от нашите дистрибутори или от 

нашия сайт: www.belinka.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Целта на техническата информация е да информира потребителите за възможностите за използване на продукта и неговите технически 

характеристики. Въпреки че съветите са базирани на дългогодишен опит, потребителят трябва да се увери, че продуктът е подходящ за 

употреба в неговия конкретен случай. Във връзка с многобройните възможни ефекти върху свойствата на продукта, включително вида и 

качеството на дървесината, метода и условията за нанасяне, опита на потребителя, както и условията за ползване, не носим никаква 

отговорност за материалните щети, направени при използване на продукта. В случай на съмнение, моля обадете се на нашите консултанти. 

http://www.belinka.com/

