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Naturalis Oils 

Prírodné OLEJE Prírodné OLEJE 
a VOSKYa VOSKY

podlahy • schody • nábytok • obklady 
terasy • fasády • altánky • ploty • kameň

Katalóg produktov 2021
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Tvrdý voskový olej 
Používa sa na ošetrenie všetkých druhov drevených 
podláh, parkiet a nábytku v interiéri s normálnym 
i vysokým zaťažením. Drevo ošetrené Tvrdým 
voskovým olejom má vodoodpudivé vlastnosti, 
vysokú oteruvzdornosť a zabraňuje usadzovaniu 
nečistôt. Materiál sa jednoducho aplikuje, rýchlo 
zasychá a dobre a rovnomerne sa rozlieva. 
Jednoduchá a rýchla aplikácia. Možné lokálne opra-
vy a renovácia.

Výdatnosť: 12 – 20 m2/l (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Schnutie: 24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)

Balenia: 0,9 l
 2,5 l
 5,0 l *

 10,0 l *

INTERIÉR

4000 bezfarebný (bez UV ochrany) 4100 biely 4102 svetlý dub

4103 rustikálny dub 4104 pínia 4106 vlašský orech

4107 čerešňa 4108 gaštan 4109 tík

4110 orech 4111 mahagón 4112 palisander

4113 vidiecky šedý (na smreku) 4114 antracitový šedý (na smreku) 4115 perleťový šedý tmavý (na smreku)

4118 jedľová zeleň (na smreku) 4201 púdrový ružový (na smreku) 4202 belasý biely (na smreku)

odtiene na dube

* na objednávku

nový

nový
nový

nový
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Dekoračný ľanový olej 
Používa sa na ošetrenie všetkých druhov drevených 
povrchov v interiéri. Je vhodný na obklady, trámy, 
dvere, nábytok a pod. Aplikuje sa samostatne alebo 
ako základný náter pod Tvrdý voskový olej.  
Výdatnosť:  15 – 25 m2/l (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Schnutie: 24 – 48 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)

Balenia:  0,9 l
 2,5 l
 5,0 l *

 10,0 l *

* na objednávku

INTERIÉR

5000 bezfarebný (bez UV ochrany) 5102 svetlý dub 5103 rustikálny dub

5104 pínia 5106 vlašský orech 5107 čerešňa

5109 tík 5110 orech 5111 mahagón

5112 palisander 

odtiene na smreku
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Nábytkový olej 2K 
Dvojzložkový prírodný olej určený na všetky drevené 
povrchy v interiéri, ako drevené podlahy, drevené ob-
klady, nábytok (stoly, stoličky, kuchynské lavice, ...) 
a hračky.

• jednovrstvová ochrana,
• nevytvára povrchový film,
• zvýrazňuje prírodnú krásu dreva,
• vysoká odolnosť proti oderu a poškriabaniu,
• nevytvára viditeľné začiatky alebo stopy prekrý-

vania náteru
• vodoodpudivý,
• šetrný k životnému prostrediu (bez VOC).

Výdatnosť:  cca 30 m2/l (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Schnutie: 24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)

Balenia:  0,3 l (0,25 l + 0,05 l tužidlo)
 1 l (0,75 l +0,15 l tužidlo)
 3 l (2,5 l +0,5 l tužidla)

INTERIÉR
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Naturalis OilsINTERIÉR

Olej na drevené výrobky 
v kuchyni
Bezfarebný prírodný olej vyvinutý na údržbu 
dreveného kuchynského riadu (pracovné/krájacie 
dosky, šalátové misy, podnosy na pizzu a pod.), ktorý 
je v priamom kontakte s potravinami. Je bez zápachu 
a neobsahuje VOC. Zachováva a oživuje prírodný 
vzhľad dreva a ľahko sa nanáša handričkou.

Výdatnosť:  až 30 m² m2/l (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Schnutie: 24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)

Balenia:  175 ml
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Údržbový olej 
Jednozložkový vysoko sušinový, oxidačne vytvrdzu-
júci prírodný olej. Používa sa na pravidelnú údržbu 
a oživenie všetkých druhov olejovaných a vosko-
vaných drevených povrchov v interiéri – drevené 
podlahy, schody, obklady, nábytok, trámy, dvere 
a pod. Rychle zasychá, dobre sa rozlieva a dodáva 
povrchu zamatovo jemný vzhľad. Ošetrené povrchy 
získajú dodatočnú ochranu proti vlhkosti. Povrch 
ošetrite pomocou Údržbového oleja vždy, keď vyka-
zuje znaky opotrebovania.

Výdatnosť: 30 – 40 m2/l (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Schnutie: 3 – 5 hod. pred konečným leštením 
  (závisí od teploty a vlhkosti prostredia), 
 min. 10 hod. po záverečnom leštení

Balenia: 0,5 l
 1,0 l

INTERIÉR
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Naturalis Oils
Impregnačný olej 
Vysokohodnotný impregnačný olej na všetky druhy 
výrobkov z dreva. Prírodná náterová hmota na báze 
rýchloschnúcich olejov, esterov mastných kyselín 
a vybraných (bezolovnatých) urýchľovačov schnutia.  
Receptúra pre hlbšie vniknutie do dreva.
Vhodný na impregnáciu hrubo rezaného dreva 
pod všetky bezfarené oleje a pod všetky odtiene 
Tíkového oleja na extra savé dreviny. Tiež je vhodný 
na impregnáciu zadnej/spodnej strany drevených 
obkladov a podláh. 
Nie je vhodný ako samostatný náter.

Výdatnosť: 10 – 20 m2/l (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Schnutie: 24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)

Balenia:  0,9 l
 2,5 l
 5,0 l *

 10,0 l *

* na objednávku

INTERIÉR / EXTERIÉR

7000 bezfarebný
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2000 bezfarebný  (bez UV ochrany) 2100 biely 2101 borovica

2102 svetlý dub  2103 rustikálny dub 2104 pínia

2105 jelša  2106 vlašský orech  2107 čerešňa

2108 gaštan 2109 tík  2110 orech

2111 mahagón  2112 palisander 2113 vidiecky šedý 

2114 antracitový šedý 2115 perleťový šedý tmavý 2118 jedľová zeleň 

INTERIÉR / EXTERIÉR

Tíkový olej 
Olej vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi 
prírodných olejov a nearomatizovaného roz-
púšťadla. Vhodný na všetky typy drevín, mäkké, 
tvrdé i špeciálne druhy dreva v exteriéri i interiéri. 
Vynikajúca ochrana pre záhradný nábytok, altánky, 
pergoly; chráni drevo proti vode a vplyvu počasia. 
Zanecháva pekný, hodvábne polomatný povrch, 
ktorý zároveň krásne zvýrazňuje štruktúru dreva. 

Výdatnosť: 10 – 20 m2/l (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Schnutie: 12 – 24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)

Balenia:  0,9 l
 2,5 l
 5,0 l *

 10,0 l *

* na objednávku
odtiene na smreku

nový
nový
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EXTERIÉR

1000 bezfarebný  (bez UV ochrany) 1100 biely 1101 borovica  

1102 svetlý dub  1103 rustikálny dub 1104 pínia

1105 jelša 1106 vlašský orech 1107 čerešňa

1108 gaštan 1109 tík 1110 orech

1111 mahagón  1112 palisander  1113 vidiecky šedý 

1114 antracitový šedý  1115 perleťový šedý tmavý  1118 jedľová zeleň

odtiene na smreku

Tungový (orechový) olej 
Tungový (tzv. čínsky drevný olej) je prírodný olej 
vylisovaný z orechov tungového stromu. Je vhodný 
na všetky typy drevín vrátane bambusu. Ideálny pre 
použitie na ploty, altánky, pergoly, fasády a okná. 
Chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi. Drevo 
spevní a zanechá pekný, príjemne matný elastický 
povrch a zároveň krásne zvýrazní štruktúru dreva. 
Napustené povrchy sú prirodzene odolnejšie voči 
žltnutiu a plesniam.

Výdatnosť: 15 – 30 m2/l (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Schnutie: 24 – 48 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)

Balenia:  0,9 l
 2,5 l
 5,0 l *

 10,0 l *      * na objednávku

nový
nový
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EXTERIÉR

3102 svetlý dub 3104 pínia 3109 tík

3110 orech 3113 vidiecky šedý 3114 antracitový šedý

odtiene na smreku

Špeciálny olej na  
terasové dosky
Exteriérový olej vhodný na všetky typy drevín, na 
ochranu a údržbu terás. Vhodný na nové, alebo 
predtým olejom ošetrené drevo na vonkajšie použi-
tie. Ochraňuje drevo proti vode a vplyvu počasia. 
Nepraská, nelúpe sa, obmedzuje napučiavanie dreva.  

Výdatnosť: 10 – 20 m2/l (v závislosti od druhu a savosti dreva) 
      Pri vrúbkovitých terasách sa spotreba materiálu zvyšuje
Schnutie: 12 – 24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)

Balenia: 0,9 l
 2,5 l
 5,0 l *

                10,0 l *       * na objednávku
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EXTERIÉR

Odšeďovač
Účinný prostriedok na odšedenie/oživenie zve-
traného, zošednutého dreva nielen na terasách a 
záhradnom nábytku, ale aj plotoch a iných drevených 
povrchoch v exteriéri.
• bez brúsenia,
• jednoduché a rýchle použitie,
• bezpečný k záhrade a rastlinám,
• priaznivý k životnému prostrediu

Výdatnosť: 8 – 10 m2/l (v závislosti od druhu a savosti dreva) 
      Pri vrúbkovitých terasách sa spotreba materiálu zvyšuje
Schnutie: 24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)

Balenia: 2,5 l
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Naturalis OilsEXTERIÉR

Exotický olej
Penetračný náter na báze prírodného oleja určený na 
natieranie termodreva a na exotické i európske tvrdé 
dreviny (dub, buk, agát). Vhodný na terasové dosky, 
záhradný nábytok a drevené fasády. Krásna prírodná 
povrchová úprava, so zvýšenou odolnosťou proti UV 
žiareniu, nepraská, neodlupuje sa, odpudzuje vodu, je 
nelepivý, neobsahuje olovo ani iné ťažké kovy.

Výdatnosť: 15 – 18 m2/l (v závislosti od druhu a savosti dreva) 
      (tvrdé revo)
Schnutie: 24 hod.    (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)

Balenia: 2,5 l, 15 l

3900 bezfarebný      3901 naural             3902 tmavý orech        3903 horčicový   3904 hnedý

odtiene na drevine iroko
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Špeciálny olej na  
prírodný kameň
Určený na ochranu a dekoráciu kameňa, kamenných 
obkladov z pieskovca, a iných pórovitých druhov kameňa, 
tehly, kameniny, žuly… Vhodný ako impregnácia kamen-
ných obkladov okolo krbov, na impregnáciu betónových 
podláh, umeleckých predmetov z kameňa, terás v in-
teriéri a exteriéri.
Impregnovaný povrch si zachováva pórovitosť, zvýrazňu-
je prírodnú štruktúru kameňa, zároveň odpudzuje vodu. 
Slúži na ľahšiu údržbu kamenných plôch, je vhodný 
na údržbu pomníkov a kamenných  sôch. Obnovuje 
prirodzenú farbu, vzhľad kameňa, zanecháva mokrý efekt. 
Nevhodný na leštené kamenné povrchy.

Výdatnosť: 10 – 15 m2/l (v závislosti od druhu a savosti kameňa) 
Schnutie: 12– 24 hod (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)
Balenia: 0,9 l
 2,5 l
 5,0 l *

 10,0 l *

EXTERIÉRINTERIÉR / EXTERIÉR

* na objednávku
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Naturalis Oils
Riedidlo a čistič štetcov
Výrobok je určený na prípadné zriedenie náterov 
Naturalis Oils a na čistenie štetcov, či iného nára-
dia použitého alebo znečisteného pri natieraní.

Balenia: 0,5 l
 1 l

EXTERIÉRINTERIÉR / EXTERIÉR



Predajca:

Výrobca:
RENOJAVA s.r.o. 
Bulharská 26
080 01 Prešov

natery@renojava.sk
+421 917 521 288

www.naturalisoils.sk
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