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Sikagard®-Teak Oil 

Sikagard®-Teak Oil 

Ulei de protectie pentru tratarea suprafetelor din lemn de teak 
sau alte esente de lemn 

Descrierea 
produsului 

Sikagard®-Teak Oil este un amestec de uleiuri fine cu rezistente ridicate la apa si 
UV. Sikagard®-Teak Oil contine inhibitori pentru lumina UV dar nu contine pigmenti. 

Utilizari Sikagard®-Teak Oil a fost conceput pentru protectia si intretinerea suprafetelor din 
lemn de teak si a altor esente de lemn pentru utilizari la exterior.Se poate folosi la 
balcoane,terase,mobilier de gradina,etc.  Sikagard®-Teak Oil ofera suprafetelor din 
lemn un aspect uniform. 

Caracteristici / Avantaje � Gata de utilizare 

� Ofera protectie impotriva radiatilor UV si a infiltrarilor de apa 

� Fara pigment  

� Usor de aplicat 

� Nu afecteaza proprietatile sigilantului pentru rosturi Sikaflex®-290 DC  

� Compatibil cu  Sikaflex®-290 DC 

Date produs  

Forma  

Aspect / Culoare Galben deschis 

Ambalare  Sticla de plastic de 1 l  

Depozitare   

Conditii de depozitare / 
valabilitate  

12 luni de la data productiei daca este depozitat corespunzator,in ambalajul 
original,sigilat si nedeteriorat in conditii  uscate si reci.Protejati de lumina directa a 
soarelui si de inghet. 

Technical Data  

Compozitie chimica Ulei cu rezistenta ridicata la radiatii UV si la apa.  

Densitate 0.83kg/l 

Valoare pH  5 
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Informatii despre 
sistem  

Structura sistemului In mod normal un strat de ulei este suficient.In cazul maririi rezistentei la apa sau 
pe suprafetele de lemn foarte poroase se recomanda aplicarea  unui al doilea sau 
al treilea strat de ulei. 

Detalii de aplicare  

Consum ~ 0.100 pana la 0.200 kg/m2  pentru primul strat in functie de porozitatea suprafetei. 

Daca se cere si al doilea strat ,consumul este in general mai mic de : ~ 0.100 kg/m²  
(Daca suprafetele din lemn sunt poroase consumul poate fi mai mare). 

Pregatirea stratului 
suport 

Suprafete noi: 
suprafetele din lemn trebuie sa fie curate,uscate , fara praf,etc. 

Suprafete vechi: 
suprafetele vechi trebuie curatate inainte de aplicarea uleiului  Sikagard®-Teak Oil 
si a curatitorului Sikagard®-Teak Cleaner. Va rugam sa consultati cea mai recenta 
versiune a fisei tehnice. 

Aplicari/Conditii / 
Limitari  

Temperatura stratului 
suport 

+5°C min. / +30°C max. 

Temperatura ambientala +5°C min. / +35°C max. 

Instructiuni de 
aplicare  

Mixing Agitati sticla bine inainte de aplicare. 

Metoda de aplicare / 
scule  

Aplicati Sikagard®-Teak Oil cu o pensula moale,burete sau o carpa curata. Aplicati 
produsul uniform pe suprafetele din lemn. Penetrarea produsului este optimizata 
daca se aplica pe directia fibrei de lemn. paralel cu fibra lemnului.Daca suprafata 
lemnului este poroasa procesul  se repeta pana la obtinerea unei culori uniforme.  

Lasati uleiul  Sikagard®-Teak Oil  aprox. 3 - 5 minute sa penetreze lemnul dupa 
care indepartati excesul de material cu ajutorul unei carpe curate. Pentru a preveni 
murdarirea sau patarea suprafetelor de lemn,repetati aceasta operatie la primele 
semne  de imbatranire ,pierdere a culorii,etc. 

Curatarea sculelor Curatati toate sculele si echipamentele de aplicare cu apa curate si detergent sau 
cu o carpa curata si uscata imediat dupa aplicare. 

Timp de intarire Timp de uscare  min. 12 ore. Protejati impotriva ploii. 

Note despre aplicare / 
Limitari 

Nu aplicati cand ploua sau cand anticipati conditiile formarii punctului de roua. 

Nu aplicati produsul la temperaturi sub  +5°C si /s au in conditiile formarii punctului 
de roua. 

Sikagard®-Teak Oil nu se poate aplica pe alte suprafete .El se aplica numai pe 
suprafete din lemn.  

Pe anumite esente de lemn Sikagard®-Teak Oil poate duce la inchiderea culorii. 

Detalii de intarire  

Tratament de intarire Sikagard®-Teak Oil nu necesita un tratament de intarire dar produsul proaspat 
aplicat  trebuie protejat de ploaie cel putin 12 ore.  

Note  Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale 
masurate pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de controlul nostru. 
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Restrictii locale Vă rugăm sa tineti seamă că performanta produsului poate varia de la tară la 
tară,datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor 
deaplicare, consultati Fisa Tehnică locală a produsului. 

Informatii 
referitoare la 
siguranta si 
sanatate 

InformaŃii detaliate referitoare la siguranŃa utilizării, depozitare şi decantarea 
substanŃelor chimice, precum şi măsuri de precauŃie: informaŃii fizice, toxice şi 
ecologice pot fi obŃinute din fişa de siguranŃă a produsului. 

Prevederi legale Informatiile si in mod special recomandarile legate de aplicarea si utilizarea finala a 
produselor Sika® , sunt date pe baza cunostintelor actuale si experientei Sika®, 
valabile in conditiile in care produsele sunt stocate adecvat, manipulate si aplicate 
in conditii normale. In practica, diferentele din materiale, suporturi si conditiile de 
santier sunt de maniera ca nu se poate deduce nici o garantie cu privire la 
vandabilitatea sau functionalitatea intr-un anume scop si nu se poate deduce nici o 
alta obligatie rezultata din orice relatie legala din aceste informatii sau orice alte 
recomandari scrise sau consiliere oferita. Se vor respecta drepturile de proprietate 
ale tertilor. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu termenii de vanzare 
si livrare. Utilizatorii vor consulta  cea mai recenta publicare a Fisei Tehnice a 
produsului respectiv, ale carei copii se livreaza la cerere. 
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Sika Romania SRL 

Brasov 500450 

Str. Ioan Clopotel Nr 4 

Tel:+40 268 311 377 

Fax:+40 268 325 513 
CUI 14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 LEI  

 

  

 

 


