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NÁZEV:  

BBB tradiční terpentýnový olej dřevný 

 
 
POPIS: 
BBB tradiční terpentýnový olej dřevný (terpentýn ze dřeva a kořenů) je získáván extrakcí z pařezů a kořenů borovic pomocí 
petrolejového éteru (při tomto procesu vzniká například také borový olej). Terpentýnový olej dřevný nedosahuje kvality 
terpentýnového oleje balzámového. Nejedná se však o tzv. síranový (sulfátový) terpentýn, který je vedlejším produktem při 
výrobě celulózy a z terpentýnů je nejméně kvalitní. 

 
 
CHARAKTERISTIKA:  
▪ Terpentýnový olej dřevný se využívá jako organické rozpouštědlo, proto je jako obdobné látky hořlavý a dráždivý.  
▪ Terpentýnový olej dřevný je vhodný pro ředění přírodních rostlinných olejů (např. lněného oleje, tungového oleje, 

světlicového oleje, ostropestřecového oleje atd.), lněné fermeže, týkového oleje, dřevního dehtu, tvrdých olejů, olejových 
lazur, přírodních vosků, olejových barev, k výrobě laků, k čištění nářadí, k odmašťování povrchů a k odstraňování skvrn. 
 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE:  
Název     : tradiční terpentýnový olej dřevný 
Ostatní názvy    : wood turpentine oil, terpentýn ze dřeva a kořenů 
Vzhled     : Čirá, světle žlutá kapalina s charakteristickým zápachem  
Hustota (při 20°C)    : 0,850 – 0,880 g/cm3 
Index lomu při 20°C    : 1,460 – 1,480 
Barva / Hazen    : Max. 50 
 

 

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v krytých, čistých a suchých skladech. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Chraňte před přímým slunečním 
zářením a zdroji tepla. Hořlavina II. třídy nebezpečnosti.  
 
 

DOBA EXPIRACE: 
12 měsíců od data výroby (v originálním balení). 

 
 
BALENÍ: 
Kovová láhev 1 litr (obsah 0,9 l), kovový kanystr 5 litrů (obsah 4,5 l). 

 
 
ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ: 
Obaly jsou opatřeny štítky s bezpečnostními údaji, které by měly být dodrženy. Další informace o nebezpečných vlivech a 
ochraně jsou podrobně uvedeny v bezpečnostních listech. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. 
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