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Marzec 2020 KARTA TECHNICZNA 

Nazwa produktu Quick Dry Decking Oil – szybkoschnący olej do tarasów 

Typ 
Mieszanka wodoodpornych olejów i polimerów z dodatkiem absorberów UV i biocydów 
chroniących olej przed pleśnią. 

Przeznaczenie 
Do tarasów z drewna miękkiego, twardego i kompozytowego. Może być również 
stosowany do wszystkich rodzajów drewna zewnętrznego oraz drewnianych mebli 
ogrodowych. 

Szczególne właściwości 

Nadaje się do desek z drewna twardego, miękkiego i kompozytowego. Produkt na bazie 
wody o niskim zapachu i toksyczności. Wysokie właściwości wytrzymałościowe, 
zwiększa wodoodporność drewna. Daje satynowe wykończenie. Odżywia i chroni 
drewno, wydobywając jego naturalne piękno. Łatwy w aplikacji i utrzymaniu. Można 
nakładać na jeszcze wilgotne drewno. 

Przygotowanie 
powierzchni 

Surowe drewno musi być czyste, gładkie, suche, wolne od kurzu, brudu, wosku, alg, 
pleśni i innych zanieczyszczeń. Jeśli powierzchnia została poplamiona w wyniku działań 
czynników atmosferycznych lub odbarwiona do oczyszczenia i ożywienia drewnianej 
powierzchni można użyć Rustins Decking Cleaner lub Rustins Composite Decking 
Cleaner przed nałożeniem Rustins Quick Dry Decking Oil. 

Sposób użycia 

Dobrze wymieszać przed użyciem. Nakładać obficie czystym pędzlem (użyj 
największego możliwego rozmiaru pędzla, najlepiej z włosia syntetycznego 
przeznaczonego do nakładania lakierów na bazie wody), pozostawiając minimum 3 
godziny między warstwami. Staraj się by nakładając kolejne warstwy, poprzednia była 
jeszcze wilgotna, ponieważ nakładanie na suchą warstwę spowoduje powstanie 
ciemniejszego wykończenia, podobnie jak powstające zacieki. 

Warstwy 
Minimum 2 warstwy. Dodatkowe powłoki mogą być wymagane w przypadku desek z 
miękkiego lub wyblakłego drewna. Uwaga: ostateczny kolor będzie zależał od 
oryginalnego koloru drewna i ilości nałożonych warstw. 

Czas schnięcia 
Powierzchnia sucha w dotyku po ok. 30 min. Schnie w 3 godziny w zależności od 
temperatury i wilgotności. 

Nakładanie kolejnych 
warstw 

Po min. 3 godz., w zależności od temperatury i wilgotności. 

Temperatura aplikowania 
Idealnie 15-25°C, nie nakładać poniżej 10°C, w warunkach wysokiej wilgotności lub gdy 
spodziewane są opady. 

Wydajność Ok. 14 m² na litr i warstwę 

Konserwacja i 
pielęgnacja 

Wymagane jest okresowe ponowne olejowanie. W przypadku aplikacji na wcześniej 
olejowane drewno powierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona. 

Kompatybilność 

Może być stosowany na istniejące wykończenia na bazie oleju, ale należy najpierw 
sprawdzić zgodność na małym obszarze testowym. W przypadku nakładania na drewno 
wcześniej zabezpieczone środkiem do konserwacji drewna, najpierw przetestuj również 
niewielki obszar, aby upewnić się, że olej wysycha i dobrze przylega. 

Osad Przed użyciem dokładnie wymieszać.  

Okres trwałości 
/przechowywanie 

Wiele lat w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, przechowywanym w chłodnych, 
suchych warunkach. 

Zagrożenia 

Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Jeśli wymagana będzie porada lekarska, 
okaż pojemnik lub etykietę produktu. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania 
produktu. Stosować sprzęt ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami. Trzymać poza 
zasięgiem dzieci. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 

Czyszczenie 
Usuń nadmiar materiału i zwróć do pojemnika. Pędzle czyścić wodą, gdy są jeszcze 
mokre. Zaschnięte pędzle można czyścić za pomocą Rustins Brush Restorer. 

Pojemności 2,5; 5l 
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