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TOONITUD TÕRVAÕLI 

Tooteteave 
 

Herdinsi toonitud tõrvaõli sisaldab heledat 

põletatud puutõrva, külmpressitud toorest 

linaõli, palsamtärpentini ja pigmenti. Annab 

ilusa välimuse ja pikaajalise kaitse. Kasutatakse 

näiteks puitterrassidel, ustel, fassaadidel, 

kõrvalhoonetel. 

Toonitud tõrvaõli on saadaval neljas toonis: 

must, pruun, vitriolhall ja hall. 

Omadused 

Herdinsi toonitud tõrvaõli tungib sügavale, 

hoiab puidu looduslikku õlisisaldust ja annab 

2–3 aastat kestva kaitse. Keerulisemates oludes võib pind vajada iga-aastast töötlust. Olenevalt pinna välimusest võib 

hoolduseks kasutada heledat või toonitud tõrvaõli. Vajaduse korral võib pinda puhastada Herdinsi linaõliseebiga. 

Uue vaakumimpregneeritud puidu puhul oodake enne töötlemist vähemalt kolm kuud. 

Enne töötlemist puhastage pind Herdinsi terrassipuhastusvahendi või linaõliseebiga. Vana vaakumimpregneeritud 

puidu puhul puhastage pind Herdinsi terrassipuhastusvahendiga. Ülejäänud puidu puhul kontrollige enne 

töötlemist, kas puit on puhas ja kuiv. 

Koostis: Põletatud puutõrv, toores linaõli, palsamtärpentin ja pigment. 

Pakend: 3-liitrine plekkämber. 

Kasutamine/doseerimine: 1 liitrist jätkub 6–8 m² katmiseks. 

Töötemperatuur: Vähemalt 18 °C ja soovitatavalt päikesepaiste. 

Kuivamisaeg: Olenevalt temperatuurist ja õhuniiskusest 1–3 päeva. 

Kuivainesisaldus: Umbes 75%. 

Tööriistade puhastamine: Tärpentin, seejärel seep ja vesi. 

Jäätmekäitlus: Tühjad pakendid tuleb viia taaskasutuspunkti. 

Juhised 
 

 Enne kasutamist segage purgi sisu läbi. 
 Ajage tõrvaõli korraga laiali 3–4 laua laiuses. 
 30–60 minuti möödudes kuivatage lauad lapiga, et ühtlustada viimistlust ja kuivatada ära liigne õli. 
 Hööveldamata pindade puhul ajage tõrvaõli laiali ja umbes 30–60 minuti pärast ühtlustage liigne õli kuiva 

pintsliga. 

 
Olulist 
 

Mitte kasutada klaasseintega kohtades või siseruumides. 

Mitte kasutada toonitud tõrvaõli mööblil või teistel istepindadel, sest võib anda värvi. Musta tõrvaõli kasutatakse 

eelkõige vertikaalsetel pindadel (hööveldamata pinnad), nagu fassaadid, tarad jm. 
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Pange tähele! Sisaldab kuivavaid õlisid. Arvestage iseenesliku süttimise riski. Asetage kasutatud lapid vette 

või põletage ära. 

Värvikaart: 

    
Hall   Raudvitriol  Must   Pruun 

 
 


