
KARTA TECHNICZNA

TUNG

Opis produktu
Tung  to pierwszorzędny olej do drewna o wyjątkowo dobrych właściwościach w zakresie wnikania w 
głąb drewna. Olej z drzewa tungowego był używany od czasów starożytnych do ochrony drewna przed 
wnikaniem wilgoci. Drobna gęstość oleju - ze względu na wielkość cząsteczek - jest bardziej przenikliwa.
Przeznaczony do ochrony przed warunkami atmosferycznymi każdego drewna, nawet egzotycznego. 
Produkt nadaje się do gruntowania i pielęgnacji mebli ogrodowych, tarasów, okien, elewacji i stolarki. 
Służy również do podkreślania połysku płytek podłogowych i cegieł. Ponadto jest przeznaczony do 
leczenia na pokładzie i wewnątrz łodzi. Przy nakładaniu kilku warstw olej należy dokładnie wysuszyć 
między warstwami.

Dane techniczne

Obszar zastosowania 
Spoiwo
Objętość części stałych 
Gęstość
Połysk
Rozcieńczalnik/Czyściwo 
Wydajność Temperatura 
pracy Narzędzia
Sucha w dotyku Następna 
warstwa Okres 
przydatności Kolor
Łatwopalność Kategoria 
VOC

Zewnętrzne
Olej z drzewa tungowego/alkid/olej lniany
44%
0,86 kg/l
Zależnie od powierzchni
Spirytus mineralny/nafta

4-10 m2/l
Minimum +5oC
Pędzel, gąbka lub szmatka
24 - 48 godz.
48 godz.
2 lata w zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem
Bezbarwny
3
(kat. A/f): 700 g/l (2010)

Generalny Importer i Dystrybutor
P.H. MAM Sp. z o.o.

Zgórsko, ul. Leśna 31, 26-052 Nowiny tel. 
41 346 53 05 | www.farbyscala.pl 

biuro@mam.com.pl | www.mam.com.pl



TUNG

Sposób użycia
Przed impregnacją
Dobrze wymieszać od spodu przed rozpoczęciem impregnacji. Dla efektu końcowego ważna jest również 
temperatura powietrza i powierzchni. Nie malować, jeśli jest poniżej + 5oC. Powierzchnia musi być 
czysta, sucha i mocna. Szczotkować lub zdrapać starą farbę i / lub porowate i zniszczone drewno.

Impregnacja
Olej powinien dokładnie wnikać, aż powierzchnia przestanie wchłaniać olej. Odczekać kilka minut, a 
następnie zetrzeć nadmiar oleju szmatką lub gąbką, ponieważ olej ma wnikać w powierzchnię, a nie 
tworzyć na wierzchu filmu. Ze względu na dużą zawartość suchej masy olej nie nadaje się jako podkład 
do późniejszego przemalowania farbą. Nakładać pędzlem, gąbką lub szmatką.

Po impregnacji
Dokładnie wytrzeć narzędzia przed czyszczeniem spirytusem mineralnym. Po użyciu szczelnie zamknąć 
opakowanie i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pozostałości płynne nie mogą być 
wylewane do kanalizacji, ale należy je przekazać do lokalnego punktu zbiórki. Uwaga! Ściereczki 
nasączone olejem mogą samoczynnie się zapalić i dlatego należy je zneutralizować.

Konserwacja
Powtórzyć zabieg, powierzchnia będzie sucha. Drewno nasłonecznione i nie w pełni chłonne może 
wymagać kilkukrotnej pielęgnacji.
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