
 Zalecenia bezpieczeństwa 
 Środki ostrożności 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera karta 
charakterystyki produktu. Karta taka dostępna jest u dostawcy. 
 
Dane techniczne tu zamieszczone zostały sporządzone na pod-
stawie aktualnej wiedzy. P.K.KOOPMANS LAKFABRIEKEN zacho-
wuje prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wy-
klucza się odpowiedzialność wynikającą z tych danych. 

Ochrona skóry : używać odpowiednich rękawic ochronnych 

Ochrona 
twarzy 

: jeżeli zachodzi taka konieczność używać 
okularów ochronnych 

Opis produktu : Olej impregnujący do drewna na bazie naturalnego oleju lnianego  

Charakterystyka 
produku 

: Niezwykle łatwy w aplikacji impregnujący i koloryzujący środek do ochrony drewna na bazie natural-
nego oleju lnianego. Produkt HOUTOLIE znakomicie impregnuje i zabezpiecza drewno (zarówno we-
wnątrz jak i na zewnątrz), reguluje jego wilgotność, ułatwia jego swobodne oddychanie oraz pozwala 
uzyskać gładką, jedwabistą i miłą w dotyku powierzchnię. Wersje koloryzowane produktu oraz wersja 
w kolorze naturalnym z filtrem UV świetnie chronią drewno przed warunkami zewnętrznymi (słońce, 
wilgoć, opady atmosferyczne itp.). Wersja bezbarwna jest idealna do stosowania wewnątrz pomiesz-
czeń. W renowacji drewno nie wymaga wcześniejszego szlifowania ani usuwania starej warstwy. Pro-
dukt może być stosowany na powierzchnie impregnowane ciśnieniowo, można go także pokrywać 
lakierami alkidowymi. 
Dzięki zawartości oleju lnianego produkt HOUTOLIE doskonale podkreśla naturalną strukturę drewna.  
Doskonały do deski tarasowej, architektury ogrodowej (domów, płotów, pergoli, altanek, mostków 
itp.), mebli ogrodowych czy drewnianych elementów fasadowych.  
 
 

  

  

HOUTOLIE 

Powierzchnia drewna przeznaczona do pokrycia produktem 
HOUTOLIE powinna być czysta, odtłuszczona oraz sucha. Po-
szarzałe drewno należy wyczyścić odpowiednim preparatem 
czyszczącym (zaleca się zastosowanie produktu HOUTCLEA-
NER), który usunie również algi, mech i inne zabrudzenia. Przed 
użyciem produkt HOUTOLIE należy wymieszać i sprawdzić ko-
lor. Pokryć wyczyszczone i suche podłoże jedną lub dwiema 
warstwami produktu HOUTOLIE za pomocą pędzla bądź szmat-
ki. Produkt nadaje się również doskonale do impregnacji po-
przez zanurzenie. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw od-
czekać 4 do 6 godzin. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia 

na 24 godziny. Bezwzględnie usunąć nadmiar produktu 
HOUTOLIE po 20 minutach od zakończenia aplikacji.  
Drewno już zaimpregnowane produktem HOUTOLIE, które wy-
maga renowacji, można po oczyszczeniu przywrócić do opty-
malnego stanu nakładając jedną warstwę oleju.  
Zaleca się przeprowadzenie przeglądu elementów impregnowa-
nych raz w roku (na wiosnę) i dokonanie w razie potrzeby ich 
renowacji. W przypadku deski tarasowej przeglądu i ewentual-
nej renowacji należy dokonać dwa razy w roku (na wiosnę oraz 
na jesień).  
Powierzchnie zabezpieczone produktem HOUTOLIE należy myć 
wodą, ewentualnie z dodatkiem delikatnego detergentu prze-
znaczonego do mycia powierzchni zabezpieczonej olejem do 
drewna. Nie szorować, nie myć szczotką.  

W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą tech-
nicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o. 

 Właściwości 

 Aplikacja 

 Przygotowanie powierzchni 

 Sposoby aplikacji 

Temperatura  
aplikacji 

: Nie aplikować poniżej 5° C i wilgot-
ności powyżej 85%  

Środek czyszczący : Benzyna ekstrakcyjna 

Aplikacja : Pędzel / miękka szmatka / zanurzenie  

Rozcieńczalnik
  

: Nie rozcieńczać 

Numer : 006 

Data : 14-01-2014 

Wersja : 2 

Skład : Na bazie naturalnego oleju lnianego 

Kolor : Bezbarwny, bezbarwny z filtrem UV, 11 
odcieni transparentnych, teak, bankirai 

Gęstość w 20°C : ok. 0,84 kg/litr 

Grubość warstwy :  

Czas schnięcia : 24 godziny 

Możliwość 
nałożenia 
kolejnej warstwy 

: 4-6 godzin 

Połysk  : mat 

Zawartość części 
stałych 

: 45% objętościowo  

Wydajność : 10-15  m² z  litra, silnie uzależniona od 
gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu  
aplikacji   

Uwaga: 
Tkaniny / papier zabrudzone zawartością tego produktu 
przechowywać wyłącznie w dobrze zamkniętym 
pojemniku, zalać wodą lub pozostawić na zewnątrz do 
wysuszenia ze względu na niebezpieczeństwo 

zapalenia. 


