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Általános termékleírás 
Termékleírás A biopin teraszolaj egy magas minőségű,  speciális olaj kültéri teraszok, faépítmé-

nyek, stégek. A magas minőségű növényi olajok impregnálják és frissen tartják az új 
fafelületeket, a régieket pedig megújítják, meggátolja a fa kiszáradását, repedését. Az 
ásványi pigmentek gondoskodnak a felület szépségéről és megakadályozzák a korai 
szürkülést. 

 
Felhasználási terület Kezeletlen, nagynyomáson impregnált és olajozott fák kültéri kezelésére. Teraszbur-

kolat, stégek stb. kezelésére. Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alap-
ján. Különösen ajánlott: Bangkirai, massaranduba, akác, douglas fenyő, tölgy, vörös-
fenyő, nagynyomáson impregnált tűlevelű fákhoz.. 

Összetétel Kötőanyag: tungfaolaj, ricinus olaj, modifikált kolofónium, lenolaj-standolaj. 
 Oldószer: narancsterpén 
 Pigmentek: ásványi pigmentek 
 Segédanyagok: kovasav, ólom-és báriummentes szárítóadalék 
Szín fenyő, bangkirai 
Tárolás Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen. 
Eltarthatóság Zárt állapotban, legalább 3 évig eltartható. 
Kiszerelés 2,5 l., 10l  
Veszélyesség B osztály, gyúlékony, a jó szellőzésről gondoskodni kell. A  narancsterpén tartalma 

miatt bőrrel való érintkezés esetén irritáló hatású lehet. 
Műszaki adatok 
Specifikus súly ca. 0,91 g/ml (színtől függően) 
Viszkozitás ca. 12 mp (DIN 4 mm) 20 oC-on 
Gyulladáspont 46 oC felett 
Felhasználás 65-125 ml/m2 rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függ-

vényében. 
Száradási idő 20 oC-on, közepes páratartalomnál 4-6 h múlva porszáraz, újrafesthető. Teljes kike-

ményedés 1-2 nap. 
Feldolgozási útmutató 
Alkalmas alapfelületek Fa (lásd felhasználási terület). Ismeretlen eredetű trópusi fák esetében egy kis terüle-

ten ajánaltos előzetes próbát végezni ill. a szállítónál érdeklődni.  
Felületi kívánalmak Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. 
Feldolgozás Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 oC. Ecsettel ill padlókefével stb. felhordható. 

Vékonyan egyenletesen.  
Hígítás Feldolgozáskész; szükség esetén biopin növényolaj hígítóval (narancsolaj) hígítható. 
Előkezelés A teraszolajat vékonyan egyenletesen visszük fel a fa rostirányának megfelelően. A 

nem beszívódott olajat  kb 15 perc múlva  bedörzsöljük vagy eloszlatjuk, hogy a felü-
leten ne képződjenek pocsolyák és olajcsíkok. A felület nedvszívóképességétől füg-
gően 1-3 alkalommal megismételjük a folyamatot. 

Felújítás A régi felületeket alaposan kefével és vízzel vagy nagynyomású tisztítóval letisztítani, 
majd a fát alaposan kiszáradni hagyni. Erősen elszürkült felületet átcsiszolni vagy bio 
pin szürküléseltávolítóval előkezelni és száradás után adott esetben finoman átcsi-
szolni, ha túl érdes lenne. Ezután 1-3 rétegben felvinni a teraszolajat, az új kezelésnél 
leírtak szerint. 

Feldolgozási javaslat  Annak érdekében, hogy ne keletkezzenek túlzottan fényes foltok, a teraszolajat ne 
hordjuk föl túl vastagon. Az ilyen helyek nedves időben csúszásveszélyesek lehetnek. 
Ápolókezelés az igénybevettségtől függően, de lehetőleg évente egyszer javasolt. 

Szerszámtisztítás Használat után melegvízzel és szappannal lehet tisztítani.  
Biztonsági intézkedések Gyermekektől jól elzárva tartandó! A száradó olajok bizonyos körülmények között 

öngyulladóak, ezért a teraszolajjal szennyezett rongyot nem összegyűrve tároljuk, 
hanem kiterítve száradni hagyjuk vagy vízzel átitatni. Előírás szerinti használat ese-
tén öngyulladás veszélye nem áll fenn. 

Hulladékkezelés A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, 
talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az 
üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni. 

Utasítások A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és 
gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A 
felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak 
alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja.  
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