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A HŐKEZELT FÁRÓL

A természetes kőrisfa a hőkezelésnek köszönhetően válik a teraszburkolat alapanyagának al-
kalmassá. A magas (170–230 C°-os) hőmérséklet hatására, segédanyagok hozzáadása nélkül  
a fa tulajdonságai számunkra előnyösebbé változnak.  Optikai és funkcionális szempontból 
nem csak elérjük az egzotikus mahagóni vagy a tikfa minőségét, de meg is haladjuk azt. A hő-
kezelt kőris teraszburkolat ökológiai szempontból is kiváló választás, hiszen ugyanazt a minő-
séget nyújtja, mint a trópusi fafajták, de alapanyaga nem „utazik” több ezer kilométert: itthonról, 
Magyarországról származik.

A hőkezelt fa egyik nagy előnyének számít rendkívüli ellenállóképessége. A folyamat során  
a cukrok és keményítők, a fa sejtjeinek építőanyagai, egyúttal a baktériumok, gombák és rova-
rok tápanyagai lebomlanak. Táplálék híján ezek a kártevők nem telepszenek meg a hőkezelt fá-
ban, aminek az élettartama így jóval hosszabb lesz. A hőkezelt kőrisből készülő teraszburkolat 
tartósságát növeli az is, hogy a hőkezelés hatására a fa szerkezete stabilabbá válik. A fából a víz 
szinte teljesen eltűnik, ennek köszönhetően a környezet nedvességének változásaira kevésbé 
érzékenyen reagál, kevésbé dagad vagy zsugorodik, mint a kezeletlen fa. Ettől lesz a hőkezelt 
kőris „időjárásálló”. A fa szigetelő képessége is megnő, így kiválóan alkalmazható kültéren.

Az eljárásnak köszönhetően a fa színe megváltozik, a világos, natúr színből telített, enyhén vö-
rös árnyalatú, sötétebb barnára vált. Később, az UV-sugárzás hatására kellemes világos szürke 
árnyalatúvá alakul át. Ez az átváltozás a fa természetes átalakulási folyamatainak része, egyben 
egy különösen szép jelenség is. Fontos tudni, hogy a színváltás természetes felületkezelési 
anyagok használatával nem akadályozható meg. Mivel számunkra ugyanakkor az a legfonto-
sabb, hogy ügyfeleinknek ember- és környezetbarát megoldásokat nyújtsunk, így teraszburko-
latainknál sem használunk szintetikus színezőanyagokat és felületkezelést.

FELÜLETKEZELÉS ÉS ÁPOL ÁS

Az EDELHOLZ kőris teraszburkolatok olajos felületkezelésüknek köszönhetően ellenállóbbak 
a sérülésekkel, környezeti változásokkal és nedvességgel szemben. Mindazonáltal, mivel alap-
anyaguk természetes fa, a napsugárzás hatására színük az idő múlásával megváltozik, a kezdeti 
vöröses-barnás árnyalat ezüstös-szürkéssé válik. A teraszburkolat korhadással szembeni ellen-
állóképességét azonban így is megőrzi. Az ápolás-karbantartás során használjunk felületkezelő 
olajat, amely óvja a fát a gyors tönkremeneteltől és csökkenti a hajszálrepedések kialakulását.

Téli, havazásos időszakban teraszát tisztítsa meg a ráhulló hótól, mert az olvadék hóból szár-
mazó víz extra nedvességterhet jelent a padló számára, csökkentve annak élettartamát!
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OLI NATUR A YACHT & TEAKÖL 

Időjárásálló keményfaolaj jachtfedélzetek, teraszok és kerti bútorok alapozásához

Az OLI-NATURA jacht- és tikfaolaj védi és ápolja a természetes vagy porózus olajozott kemény-/
egzotikus fát, valamint a nyomással impregnált puhafát beltéren és kültéren egyaránt. A fába 
mélyen behatoló lenolajnak köszönhetően a felületek kiváló vízállósággal és időjárásállósággal 
rendelkeznek. Emellett ideális védelmet nyújt a fának a kiszáradás, a hajszálrepedések kialaku-
lása ellen. A jacht- és tikfaolaj gyönyörűen kiemeli a fa természetes színét és erezetét.

Az olaj tartósítószerektől, rovarirtó szerektől, kobalttól és oximoktól MENTES. A kikeménye-
dett anyag emberekre, állatokra és növényekre veszélytelen. Az anyag megfelel a DIN EN 71-3 
(gyermekjátékok biztonsága) és a DIN 53160 (nyál- és izzadságállóság) előírásainak.

Használat

 •   A fának tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Erősen szennyeződött faanyag 
esetén javasolt a felületet előzetesen OLI-NATURA Holzaußenreiniger-rel (kültéri tisztító-
szerrel) megtisztítani. A kiálló farostokat és durva felületeket adott esetben (220-as szem-
cseméretű) finom csiszolópapírral csiszolja simára.

 •   Az olajat szakaszosan, 2–4 m²-enként (40–80 g/m² az adott fatípustól függően) vékonyan 
egy ecset vagy törlőkendő segítségével rostirányban vékonyan hordja fel és oszlassa el 
a padlószálakon (TIPP: öntsön egy széles tálcába olajat, ebbe finoman belemártva egy 
lapos felmosó fejet, hogy ne csöpögjön belőle az olaj, hordja fel a felületre klasszikus 
felmosó mozdulattal. Ügyeljen arra, hogy a felhordás mindig a padlószálak rostirányával 
megegyező irányban történjen, semmi esetre sem keresztben).

 •   Ügyeljen arra, hogy az olaj a felületen ne folyjon meg!

 •   A felesleges olajat pamutkendővel itassa fel.

 •   Erősen kiszáradt faanyag esetén ismételje meg a fenti műveletsort. Esős/ párás időjárás-
nál, illetve közvetlen napsütésben ne kenje le a faanyagot, legjobb az olajozást tavasszal 
és ősszel, száraz időszakban elvégezni.

Mennyiség
1-2 rétegben 40–80 g/m², azaz 1 liter rétegenként 12–24 m²-re elegendő.

Eltarthatóság
Eredeti, bontatlan tartályban legalább 24 hónapig.

Megjegyzés: A termékkel szennyezett anyagok, mint például takarítórongyok, papírkendők 
és védőruházat néhány óra elteltével spontán meggyulladhatnak, ezért azokat helyezze víz 
alá használat után. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
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OLI-NATUR A HOL Z AUSSENREINIGER

Kerti bútorok és teraszburkolatok intenzív alaptisztításához

Az OLI-NATURA Außenreiniger (kültéri tisztító) egy kíméletes, mégis intenzív tisztítószer a ko-
pott kültéri fafelületek újjá varázsolásához. Feloldja a zöldszennyeződéseket és a koszt, így azo-
kat könnyen eltávolíthatjuk anélkül, hogy a fa felületét kikezdenénk.

Felhasználási javaslat

 •   Az OLI-NATURA Außenreiniger-t ne használjuk +15°C alatt vagy +35°C felett!

 •   Használat előtt alaposan rázzuk fel a flakont!

 •   Ne használjuk közvetlen napsugárzásnak kitett felületen, mivel a közvetlen napsugárzás 
hatására a tisztítószer túl gyorsan száradna.

 •   A felületet készítsük elő: a nagyobb szennyeződéseket söpörjük, keféljük vagy porszí-
vózzuk le!

 •   A tisztítószert 1:4 arányban keverjük össze meleg vízzel, majd vigyük fel egy átitatott nej-
lonkefe vagy szivacs segítségével a fára.

 •   Végül öblítsük le bő vízzel a felületet, és hagyjuk megszáradni. Amennyiben a kezelés 
után a fafelület kilúgozottnak, fakónak tűnik, a kiálló faszálkákat és durva felületrészeket 
csiszoljuk le (220-as szemcseméret), majd olajozzuk át újra a teljes megtisztított felületet 
Oli Natura Yacht & Teaköl kültéri olajjal az előző fejezetben leírtak szerint!
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