
Техническо описание 

ТС-ОРГ-0358

Архитектурни

Timmer масло за дървоДърво

Интериор/Екстериор

Висококачествено масло за дърво предназначено за защита на всякакъв вид дървени 

повърхности и изделия от твърда и мека дървесина в интериора и екстериора. Продуктът 

прониква в дълбочина, като придава водоотблъскващи свойства на дървесината, запазва я 

еластична и здрава, изключително устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи.

Практически свойства Технически показатели
● Дървесината диша;

● Попива в дълбочина;

● Атмосфероустойчив;

● Подчертава естествената структура на дървото; 

● С добавени восъци.

Външен вид (след разбъркване)
Еднородна, бистра до слабо 

замътена течност.

Време за изтичане от фуния при 

(23±0,5)0С,s , - Ǿ3 mm 
65-85

Плътност, Kg/L 0,89 ±0,02

Съдържание на летливи 

органични вещества (VОС) в 

готов за употреба продукт, g/L, 

max

750

Покривност (за един слой)

11-15 m²/L ,в зависимост от 

дървесината и начина на 

полагане.

Изсъхване на допир 30 минути
Цветове

Безцветен (придава кехлебарен цвят на дървесината).
Нанасяне на втори слой 6-8 часа

Пълно изсъхване 24 часа

Нови повърхности Боядисвани/лакирани повърхности

Подходящи основи Неподходящи основи
Дървени повърхности Метални повърхности

- Пластмаси

Подготовка на основата

Подгответе основата, като я шлайфате и почистите от прах и 

други замърсявания. 

Подгответе основата, като я шлайфате и почистите от прах, 

мазнини, смолни остатъци и други замърсявания. Стари 

покрития от бои и лакове трябва да бъдат премахнати.

Нанасяне Средства за нанасяне

Препоръка Преди употреба  разбъркайте добре. Четка Използвайте четка от естествено влакно.

Условия на 

нанасяне
Работете при температура над 5°С. Памучна кърпа Използвайте памучна кърпа.

Разреждане
Timmer масло за дърво е готов за употреба 

продукт. 
Валяк

Използвайте валяк с дължина на влакното до 

6мм.



Начин на 

работа

Нанесете тънък слой с четка или памучна кърпа по посока дължината на дървесните нишки и разнесете добре. 

След 10 минути избършете излишното масло с чиста абсорбираща кърпа. За по-добра защита на дървото, 

препоръчваме повторно нанасяне след интервал от 6-8 часа. Отново, излишното масло останало на повърхността 

се избърсва.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва 

потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта 

правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. 

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, 

както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или 

полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘

След употреба почистете инструментите с Разредител АМB. 750ml.

Съхранение Мерки за безопасност

В закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови 

помещения, при температура от 5°C до 30°C. Пазете от 

замръзване!

Timmer масло за дърво се класифицира като 

пожароопасен и вреден продукт. При използването му 

трябва да се спазват изискванията за противопожарна 

безопасност и производствена хигиена. При 

необходимост – справка с Информационния лист за 

безопасност.

Срок на годност

24 месеца от датата на производство във фабрично затворена 

опаковка. 

Почистване Разфасовки:


