
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere 
diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma 
responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, 
Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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MELLERUD TEAK PFLEGE 
Ulei pentru protejarea suprafeţelor din 
lemn de tek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Îngrijeşte şi protejează suprafeţele 
superioare din lemn de esenţă tare. Redă 
culoarea şi nuanţa caldă a lemnului.  
Acest produs de întreţinere, bazat pe 
uleiuri naturale, penetrează rapid lemnul şi 
protejează împotriva razelor UV, a 
efectelor adverse ale vremii şi a peliculelor 
de oxizi. Nu generează o peliculă şi 
permite lemnului să respire. Lemnul este 
protejat împotriva uscării şi reduce 
îmbătrânirea. 

DOMENIU DE UTILIZARE 
Indicat pentru obiecte de mobilier, pergole, 
pavilioane, scânduri pentru bărci cu 
suprafeţe din lemn de esenţă tare, precum 
tek, Bangkirai, Iroko, Robinie, eucalipt etc. 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: ulei natural pe bază de ulei 
de in 
Densitate: aprox. 0.9 g/cm3 

Consum: într-un singur strat aprox. 14 – 
16m2  
Ambalaj: 0,5l recipient din metal 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Nu aplicaţi Ulei Mellerud pentru protejarea 
suprafeţelor din lemn de tek pe depunerile 
de murdărie. Uleiul previne închiderea 

culorii şi înnegrirea în timp a lemnului de 
tek. Curăţaţi suprafaţa folosind Soluţia 
pentru curăţarea mobilierului de grădină, 
îndepărtaţi petele persistente cu hârtie 
abrazivă fină şi curăţaţi din nou cu o soluţie 
pentru a îndepărta praful din toţi porii.  
Lăsaţi să se usuce bine apoi aplicaţi un 
strat subţire de Ulei Mellerud pentru 
protejarea suprafeţelor din lemn de tek pe 
lemnul şters de praf cu ajutorul unei perii, 
role sau a unei cârpe de curăţat. Aplicaţi în 
direcţia de dispunere a fibrelor, pentru ca 
uleiul să penetreze în mod optim suprafaţa. 
Îndepărtaţi orice urmă de ulei după 10 
minute cu o cârpă moale. Lăsaţi mobila să 
se usuce într-un loc ferit. Aplicaţi două 
straturi în timpul primului tratament. Aplicaţi 
al doilea strat după aproximativ 4 ore. 
Repetaţi tratamentul la primele semne de 
acţiuni ale agenţilor externi. O aplicare este 
de ajuns. În cele mai multe cazuri, două 
tratamente pe an sunt suficiente. 
Recomandare: După câteva tratamente, 
tonul culorii lemnului se intensifica. 
Important: Uleiul Mellerud pentru 
protejarea suprafeţelor din lemn de tek nu 
este potrivit pentru cedru şi alte tipuri de 
lemn moale. 
Dacă aplicarea uleiului nu se repetă, 
factorii externi vor acţiona asupra 
suprafeţei. Un proces de curăţare cu 
Soluţia de curăţare pentru mobilierul de 
grădină accelerează acest proces. 
Sfaturi pentru protejarea lemnului de tek pe 
durata iernii: 
Pentru a preveni acţiunea factorilor externi 
asupra mobilierului într-un climat rece şi 
ploios, producătorii recomandă păstrarea 
mobilierului într-o încăpere neîncălzită 
(subsol, garaj). 
Atenţie! Poate avea loc combustie 
spontană atunci când îmbibaţi o lavetă cu 
acest produs. După utilizare, îmbibaţi 
laveta cu apă. 

TERMEN DE VALABILITATE 
4 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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