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Brodziszewo, 19-10-2018             

KARTA TECHNICZNA 
 
Nazwa handlowa: ALTAX OLEJ DO DREWNA  
Przeznaczenie produktu: Do oszlifowanych elementów wykonanych z drewna egzotycznego lub 
krajowego. 
Przykładowe miejsca zastosowań: tarasy, podłogi, meble: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,  pomosty 
Skutecznie zabezpiecza przed wodą, zabrudzeniami i słońcem zawiera olej tungowy, który głęboko 
penetruje, odżywia drewno zapobiega pękaniu i wysychaniu drewna podkreśla rysunek drewna i wydobywa 
jego naturalne piękno łatwy w nanoszeniu i odnawianiu. 
Produktu nie należy rozprowadzać metodą natryskową. Jeżeli drewno nie było wcześniej zabezpieczone 
przed biokorozją, należy przed malowaniem zastosować impregnat gruntujący marki Altax. 
Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się korzystać z produktu z tej samej serii 
produkcyjnej. 
 
Naklejka kolorystyczna przedstawia jedynie kolor poglądowy, ostateczny efekt dekoracyjny zależy od 
gatunku oraz naturalnego koloru drewna. 
Zmiana koloru (wysycenie) nastąpi także po zastosowaniu oleju w wersji bezbarwnej. 
Mokre od oleju szmatki mogą powodować samozapłon – należy je wysuszyć na zewnątrz. 
Zalecany zakres temperatur podczas malowania: min. +10°C, max +25°C. 
Nie należy malować drewna nagrzanego od słońca. 
Przy niskiej temperaturze (+10°C) i dużej wilgotności powietrza (80%) czas schnięcia może się dwukrotnie 
wydłużyć. Do drewna modrzewiowego należy użyć wersji barwnej oleju. 
 
STOSOWANIE: Przed olejowaniem drewno musi być odpowiednio przygotowane: wyszlifowane, 
oczyszczone i suche. Po otwarciu i w trakcie aplikacji produkt dokładnie mieszać. 
1. WCIERANIE Olej wcierać wzdłuż słojów za pomocą szmatki lub pędzla. Dokładać małe porcje 
produktu tak długo, aż drewno przestanie go chłonąć (do czasu pojawienia się smug).  
2. ZBIERANIE NADMIARU Nadmiar niewchłoniętego oleju zebrać czystą szmatką, tak aby na 
powierzchni drewna nie powstała powłoka. Pozostawić do wyschnięcia na 24 h. 3. POLEROWANIE Po 
dokładnym wyschnięciu można wypolerować drewno wilgotną od oleju szmatką, ale w taki sposób, aby nie 
powstała powłoka. 
Na raz zaolejowaną powierzchnię można stosować tylko olej. Zabezpieczone powierzchnie użytkowane na 
zewnątrz zaleca się pielęgnować olejem przynajmniej raz w sezonie. 

Wydajność z 1 L 14-34 m2 
Pojemności / wydajności 
750 ml – 10 do 25 m2 
2,5 L – 30 do 75 m2 
10 L – 130 do 300 m2 
w zależności od twardości drewna 
 
Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może 
wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Skład chemiczny: Mieszanina olejów naturalnych, 
żywica alkidowa, węglowodory C9-C11, wypełniacze, pigmenty. Chronić przed dziećmi. W razie 
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z dala od 
źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU 
KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać 
skórę pod strumieniem wody / prysznicem. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / 
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zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji 
alergicznej. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
Przechowywanie: Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawartość częściowo 
zużytego opakowania należy przelać do mniejszego pojemnika i szczelnie zamknąć. Postępowanie z 
odpadami: Usunąć pozostałości produktu z pędzli i wałków przed myciem. Opróżnione opakowanie 
przekazać do najbliższego lokalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pozostałości 
produktu nie usuwać do kanalizacji i cieków wodnych.  
Data ważności i numer serii: Umieszczone na wieczku.  
Produkt posiada Atest Higieniczny.  
LZO dopuszczalna zawartość: 750 g/L – kategoria A/h. LZO maksymalna zawartość: 750 g/L. 
Więcej informacji na www.altax.pl SZLACHETNA 
PRODUCENT:  
Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o. Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły, tel. 61 822 17 03 
 
INFOLINIA PORADNICZA: 
telefony stacjonarne: 801 000 173 
telefony komórkowe: 61 822 17 03 
pon.–pt. 9:00–16:00OCHRON 
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