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O1014 
TERASOIL 

  bezbarvý olej s UV ochranou 
 
 
 

Barevné odstíny: bezbarvý. 
 

Použití:  
TERASOIL O1014 je špičková bezbarvá směs přírodních olejů určená k odolnému a 
hloubkovému ošetření, ochraně a konzervaci povrchově neošetřeného dřeva v exteriéru i 
interiéru. O1014 slouží pro vysokou ochranu nového i starého dřeva na terasách, zahradního 
nábytku (stoly, židle, lavičky), fasádních obkladech, plotech i třeba vnějšího obložení saun 
z exotického i tuzemského tvrdého i měkkého dřeva. Olej dřevo regeneruje, ošetřuje a oživuje 
jeho starý, zašedlý a matný povrch. TERASOIL je vhodný pro všechny druhy dřeva (měkkého 
i tvrdého) tuzemského, ale zvláště exotické a tvrdé dřeviny a poskytuje mu přirozený vzhled a 
výbornou ochranu proti vodě, vlivům počasí i UV záření (zvýšená odolnost). Z tvrdého 
tuzemského dřeva se jedná např. o dub, akát, modřín a z exotických druhů např. teak, afzelia, 
afrormosia, bangkirai, frameri, ilomba, iroko, jatai, kaori, makoré, meranti, oregon pine, 
radiata pine, virginský cedr, red narra, vždyzelená sekvoja, trnovník, sapelli, sipo, teka 
obrovská. Olej nezapáchá po rozpouštědlech a má příjemnou olejovou konzistenci, která se 
napouští hluboko do dřeva a zachovává jedinečnou přírodní kresbu a strukturu, tedy nevytváří 
na povrchu lakový film.  

 

Přednosti: 
- Ideální prostředek pro ošetřování teras a zahradního nábytku z tvrdého dřeva.  
- Vysoká penetrační schopnost - oleje vsáknou do hloubky a dřevo dýchá. 
- Po vyschnutí je bez zápachu, odpuzuje vodu a nečistoty.  
- Regeneruje starý, zašedlý, matný povrch dřeva.           
- Oživuje přírodní kresbu dřeva.    
- Vytváří rovnoměrný, hedvábný povrch.  
- Pro použití v interiéru i exteriéru.  

 

Nanášení: 
Povrch dřeva vyčistěte, omyjte, nechejte uschnout a eventuálně lehce přebruste brusným 
papírem nebo brusným rounem. Povrch dřeva musí být zcela suchý (po dešti nechte dřevo 
osychat 48 hodin), čistý a zbavený prachu. Nové dřevo by mělo být napuštěno O1014 dvakrát. 
Olej aplikujte čistým štětcem, pohybem od shora dolů. Přebytečný olej můžete po cca 10 min. 
setřít bavlněným hadrem. Po zaschnutí první vrstvy, tj. cca po 5 hodinách naneste druhý nátěr. 
Pro docílení zvláště pěkného povrchu u starého tvrdého dřeva se doporučuje nanést i třetí 
nátěr. Poté nechejte proschnout po dobu přibližně 24 hodin a během této doby nevystavujte 
dřevo působení deště. TERASOIL zadržuje částečně špínu a tím časem tmavne, proto před 
novým nátěrem doporučujeme zbývající starý olej lehce zbrousit brusnou houbičkou a teprve 
poté aplikovat novou vrstvu oleje. Nepoužívejte hrubý brusný papír, drátěnku apod., povrch 
dřeva by se mohl poškodit.  
UPOZORNĚNÍ: Použité hadry a znečištěné pracovní textilie se musí okamžitě ponořit do 
vody, neboť by, z důvodů obsahu přírodních olejů, mohlo dojít k samovznícení. 

 

Údržba: 
Pro uchování přírodní barvy dřeva a jeho ochranu je nezbytné dřevo pravidelně ošetřovat 
O1014. Olejování zabraňuje úplnému nežádoucímu vyschnutí dřeva. Četnost opakování nátěrů 
olejem závisí na místě, intenzitě a způsobu používání dřevěného výrobku. Obecně platí, že 
nátěr dřeva O1014 je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch dřeva zmatní, nebo voda přestane 
zůstávat na povrchu dřeva jako kapky a začne se vpíjet do dřeva. Doporučujeme první nátěr 
provést nejpozději do konce prvního měsíce používání dřevěného výrobku. Dřevo olejujeme 
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zásadně vyčištěné. Doporučujeme vizuální kontrolu stavu povrchu min.1x ročně. V případě 
znatelného opotřebení odstraňte nečistoty a celý povrch přetřete olejem 1-2x.  

Ředidlo: TERASOIL je dodáván v aplikační konzistenci - neředí se, k čištění nářadí slouží S6006. 
 

Vlastnosti nátěrové hmoty: 
Hustota         0,85 g/cm3 

Zasychání  pro přetření      nejméně 5 hodin 
pro běžnou manipulaci     nejméně 24 hodin 

 

Teoretická vydatnost: cca 10 - 15 m2/l v jedné vrstvě. Záleží na savosti a přípravě povrchu dřeva.  
 
Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. 
 

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě 
určeném obcí. 
 
 

Klasifikace výrobku:   
Signální slovo: nebezpečí 
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Opakovaná expozice může 
způsobit vysušení nebo popraskání kůže.  

 
 Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku. 
 
„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového 
systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou 
kvalitu povrchové úpravy. 
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného 
technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po 
spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů 
v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“ 
 
„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších 
vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní 
smlouvy.“ 
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