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DO NAKŁADANIA NA 
DREWNO 

ZABRUDZONE I 
ZSZARZAŁE LUB NA 

STARE POWŁOKI 
WYKOŃCZENIOWE 
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DO WSZYSTKICH 
GATUNKÓW DREWNA 

ORAZ DREWNA 
KOMPOZYTOWEGO 

 

CHARAKTERYSTYKA 
 

Do wszystkich gatunków drewna, również drewna termowanego oraz 
kompozytowego 
2 W 1: powierzchnie poziome (tarasy) ORAZ powierzchnie pionowe 
(okładziny, okiennice, drzwi, ogrodzenia…) 
 Bez podkładu, bez zmywania starych powłok. Do nanoszenia na 
zanieczyszczone i zszarzałe drewno lub stare powłoki wykończeniowe (lakiery, 
lazury, farby) 
 Silne właściwości kryjące i wypełniające 
 Zwiększona odporność na uszkodzenia, uderzenia, promieniowanie UV i 
niekorzystne warunki pogodowe. 
 Szybkie schnięcie: ponowna eksploatacja na następny dzień 
 Łatwa pielęgnacja, bez szlifowania 
 Możliwość miejscowych poprawek 

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT 
Chcesz odnowić i nadać świeżości zniszczonym i poszarzałym 
powierzchniom z drewna lub starym powłokom wykończeniowym 
(lakierom, farbom, lazurom, saturatorom...)? Syntilor opracował dla 
Ciebie doskonałe rozwiązanie Tarasy-OdNowa. 
  

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
 
 Jeśli zachodzi konieczność, należy zastosować odpowiedni środek 
biobójczy. 
 Drewno nowe lub surowe: doskonała przyczepność do surowego, 
czystego, suchego i zdrowego drewna. Zeszlifować papierem ściernym o 
ziarnistości 80. Powierzchnie z drewna egzotycznego odtłuścić za pomocą 
acetonu. 
 Nowe drewno kompozytowe: pozwolić drewnu zestarzeć się rzez okres 6 
miesięcy, następnie przeprowadzić test przyczepności. 
 Drewno pokryte olejami lub saturatorami: pozwolić podłożu zszarzeć na 
całej powierzchni, następnie zastosować odszarzacz do drewna. 
 Drewno zanieczyszczone, zszarzałe, poczerniałe: zastosować Odszarzacz 
do drewna Syntilor, następnie przeszlifować papierem ściernym o 
ziarnistości 80. 
 Stare powłoki wykończeniowe (lazury, lakiery, farby): przeszlifować 
papierem ściernym o ziarnistości 80. Starannie odkurzyć. 
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SPOSÓB UŻYCIA 
 
 Dokładnie wymieszać przed użyciem, nie rozcieńczać. 

 Nanieść 1 obfitą warstwę zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien drewna za pomocą pędzla, 

ławkowca lub wałka. 

 Zwracać szczególną uwagę na rowki, szczeliny i zakończenia. 

 Po 4 godzinach schnięcia, nanieść 2 warstwę. 

 Odczekać co najmniej 12 godzin przed ponowną eksploatacją powierzchni. 

 Szybko twardnieje: zachować środki ostrożności w trakcie kilku pierwszych dni. 

 

PIELĘGNACJA 
  
 Gdy powierzchnia drewna naturalnie zjaśnieje pod wpływem czynników atmosferycznych i promieni UV 
należy wówczas nanieść Tarasy-OdNowa  bezpośrednio na wyblakłe miejsca. 
 Późniejsza pielęgnacja: jeśli zachodzi konieczność zastosować odszarzacz do drewna, zmyć 
powierzchnię, a następnie nanieść 2 warstwy preparatu Tarasy-OdNowa 
 
Ważne: aby zapewnić optymalną impregnację należy upewnić się, że drewno jest suche (minimalnie 
3 dni słonecznej pogody przed zastosowaniem oraz brak opadów w ciągu 24 godzin po nałożeniu 2. 
warstwy). Nie nanosić w pełnym słońcu. 

 

 
 

DANE TECHNICZNE 
 

PRZEZNACZENIE Tarasy, Fasady/elewacje  drewniane, Domki ogrodowe, Ogrodzenia, 
Drzwi, Okiennice 

DODATKOWE 
INFORMACJE 

Karty Danych Bezpieczeństwa dostępne na życzenie w Dziale 
Technicznym i na stronie www.quickfds.com. 

KONSYSTENCJA Kremowa 

SKŁADOWANIE Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, 
szczelnie zamykać po każdym użyciu. 

 

 

 

 

 

SCHNIĘCIE: 
Między 2 warstwami: 

około 4h w temp. 
20°C 

WALEK PĘDZEL ŁAWKOWIEC NARZĘDZIA 
CZYŚCIĆ 

ZA POMOCĄ 
WODY 

WYDAJNOŚĆ: 
8 m² z 1 litra przy jednej 

warstwie 


