
 

 

 
HeneVital Teaköl 
 
 
OPIS PRODUKTU  
HeneVital Teaköl jest biologicznym olejem o przyjemnym zapachu do masywnego 
drewna takiego jak: tek, dąb, bangkirai; nastawiony fabrycznie do użytku.  
Nadaje się do powlekania surowego drewna oraz jako produkt renowacyjny na 
olejone meble ogrodowe, parkiety oraz elementy drewniane we wnętrzach. 
 
HeneVital Teaköl jest łatwy w obróbce, po oksydacyjnym schnięciu tworzy przyjemną 
w dotyku warstwę ochronną odporną na ścieranie, równomiernie przenika do drewna, 
nie matowi przy tym powierzchni. Produkt spowalnia szarzenie drewna, powierzchnie 
pozostają porowate i przepuszczalne dla wilgoci. Podkreśla naturalny odcień drewna. 
 
Bezbarwny, biologiczny olej twardy bazujący na naturalnych olejach, z dodatkiem 
bezołowiowych sykatywów, o łagodnym zapachu.  
Wolny od biocydów. 
 
Naprawy oraz odświeżanie olejonych powierzchni związane są z bardzo małym 
nakładem pracy.  
 
Zgodnie z ekspertyzą nr 404.415 Austriackiego Instytutu Lakiernictwa produkt ten 
odpowiada normie EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek; migracja określonych 
pierwiastków” 
 

DANE TECHNICZNE 

Kolor bezbarwny 

Lepkość  11-13 s  DIN4mm – kubek wypływowy przy 20° C 

Gęstość 0,8  g/ml 

 
 
ZASTOSOWANIE  
 

 do nanoszenia na surowe drewno oraz jako powłoka renowacyjna 

 na meble ogrodowe oraz elementy drewniane we wnętrzach 
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża  
Szlif drewna papierem o granulacji 180-320, w zależności od rodzaju drewna, doboru 
metody nanoszenia oraz efektu, który chcemy osiągnąć. Podłoże musi być suche, 
czyste, wolne od tłuszczu i pyłu. 
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Technologia  

Nanoszenie: ręczne szmatka, pędzel, wałek 
Znaczną ilość oleju nanieść pędzlem lub miękkim 
Scotch Brite  (włókniną ścierną), wmasować a 
nadmiar oleju delikatnie usunąć z powierzchni 
chusteczkami bawełnianymi.  
W przypadku drewna bardzo wysokiej jakości, 
czynność można powtórzyć po schnięciu przez noc i 
gładzeniu międzypowłokowym 

Nanoszenie: natrysk nastawienie fabryczne do użycia 
10-20 g/m², po natrysku delikatnie usunąć nadmiar 
oleju z powierzchni. stelaż załadunkowy 

Nanoszenie: zanurzanie  rozcieńczyć  przy pomocy HeneVital Ölverdünung 
około 5% w zależności od rodzaju drewna i jego 
przygotowania. Nadmiar oleju delikatnie usunąć z 
powierzchni chusteczkami bawełnianymi. 

Korekta lepkości nastawienie fabryczne do użycia 

Efekt końcowy Po dobrym przygotowaniu powierzchni drewnianej  
wystarczy jedno naniesienie oleju i wyszczotkowanie 
po nocy. W celu uzyskania powierzchni lepszej 
jakości czynność należy powtórzyć: ponownie nanieść 
HeneVital Teaköl 

Schnięcie Czas schnięcia oksydacyjnego w temperaturze 
pokojowej trwa ok. 12-16 godzin w zależności od 
ilości naniesionego oleju. Należy zapewnić dobre 
wietrzenie! 

Środki czyszczące HeneVital Ölverdünnung 

Konserwacja i pielęgnacja HeneVital Reinigungsbalsam - balsam czyszczący 
HeneVital Teaköl 
Poprzez działanie wody oraz promieni UV długotrwałe 
zapobieganie szarzeniu drewna nie może być 
zapewnione. Dlatego zaleca się czyszczenie oraz 
przynajmniej raz w roku ponowne olejenie 

Naprawa uszkodzeń patrz zalecenia pielęgnacyjne HeneVital Öl i Ölwachs 

Zużycie teoretyczne 20-50 g/m2 nanoszonej warstwy przy przecieraniu po 
odjęciu nadmiaru. 
Ilość wypełniająca zależy od rodzaju drewna oraz 
przygotowania podłoża 

Zużycie praktyczne 60-80g/m2 przy przecieraniu wraz z nadmiarem 
1 litr wystarcza przy 1 warstwie na 12 do 15 m2 

Przepisy VOC (LZO) Wartość graniczna UE dla produktu (Kat. A/f): 700 g/l 
(2010). Produkt ten zawiera maks. 582 g/l VOC 
(LZO). 
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Pojemniki 1l oraz 5l 

Składowanie 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym pojemniku 

Temperatura składowania nie przekraczać 30° C 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 Dobrze wymieszać przed użyciem 
 W przypadku utworzenia się powłok należy ją ostrożnie usunąć przed 

wymieszaniem. 
 Zaleca się sprawdzenie powierzchni (szczególnie pod kątem nierówności) 

oraz wytarcie jej przy pomocy bawełnianej szmatki.  
 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

Nie używać stojaków natryskowych, które wcześniej były użyte przy lakierach 
nitrocelulozowych lub bejcach (wg. VBG 23 § 18 Zawodowego Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego). Nasączone olejem bele lub szmatki należy rozłożone 
suszyć na powietrzu oraz zutylizować. W przeciwnym wypadku może dojść do 
samozapłonu przez kumulację ciepła.  

 Unikać kontaktu z materiałami łatwopalnymi takich jak papier czyszczący lub 
pył powstały po szlifowaniu drewna.  

 Pojemniki zawsze szczelnie zamykać i chronić przed dopływem powietrza.  
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