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INTERIÉR

Technické parametre

Oblasť použitia iba do interiéru
Lesk prírodný vzhľad
Zloženie biely minerálny olej
Obsah sušiny (% váhovo) 100 ± 2 
Viskozita (DIN4, 20 °C) 12“ ± 2
Hustota (g/cm3) 0,95 ± 0,02 
VOC (g/l) Kat./podkat. A/j OR: 500g/l. Max. obsah VOC je: 0 g/l.
Aplikácia štetcom, handričkou
Aplikačná teplota 15° – 25 °C (relatívna vlhkosť vzduchu 40-65 %)
Počet náterov 1 – 2 vrstvy
Výdatnosť (m2/l) až 30 m² (v závislosti od druhu, savosti dreva a spôsobu aplikácie)
Schnutie (20 °C/40 – 65% RV) 24 hod.
Riedenie pripravený na použitie, neriediť
Balenie  175 ml
Skladovanie pri teplote 5 – 35 °C dôkladne uzavreté
Základné farebné odtiene bezfarebný

Aplikačné údaje

Príprava podkladu Odstráňte špinu, mastnostu a prach z povrchu dreva.
 Vlhkosť dreva by mala byť nižšia ako 12%.
 Pred aplikáciu produktu nepužívajte na drevo tmely a plniče (celulózový, polyuretánový) ale-

bo základné nátery.

Neošetrený drevený povrch 
 Vybrúste povrch podľa požadovaného výslednéhho vzhľadu povrchu. Odporúča sa napr. brú-

siť zrnitosťou č. 80/120 pre prirodzený povrch a č. 180/220 pre hladšiu textúru povrchu.
 Dôkladne očistite  povrch a odstráňte z neho vytvorený prach.
 Zostávajúci prach odstráňte vlhkou handričkou a nechajte vyschnúť.

Olejovaný drevený povrch Drevený povrch dôkladne očistite teplou vodou a odstráňte nečistoty ale-
bo mastnotu. Po vyčistení nechajte drevo vyschnúť najmenej 8 hodín.

Staré neošetrené Drevený povrch dôkladne očistite teplou vodou a odstráňte nečistoty alebo mastnotu.
a nenatierané povrchy Po vyčistení nechajte drevo vyschnúť najmenej 8 hodín.

Olej na drevené výrobky v kuchyni

Technický list

Prírodný olej vyvinutý na údržbu dreveného kuchynského riadu (pracovné/krájacie dosky, ša-
látové misy, podnosy na pizzu a pod.), ktoré sú v priamom kontakte s potravinami.  

Vlastnosti produktu:
• produkt bol testovaný a schválený pre styk s potravinami podľa štandardov LFGB,
• bez zápachu a neobsahuje VOC,
• zachováva a oživuje prírodný vzhľad dreva,
• ľahko sa nanáša handričkou,
• neobsahuje ťažké kovy a olovo,
• priateľský k životnému prostrediu,
• pripravený rovno na použitie.
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Lakované povrchy Neaplikujte produkt priamo na natreté povrchy (lakmi, farbami,...). 
Kompletne zbrúste satrý náter. Odstráňte všetok prach, mastné škvrny a zvyšky starých 
náterov z povrchu. 
Vybrúste povrch podľa požadovaného výslednéhho vzhľadu povrchu. Odporúča sa napr. 
brúsiť zrnitosťou č. 80 - 120 pre prirodzený povrch a č. 180 - 300 pre hladšiu textúru povrchu.

 Dôkladne očistite  povrch a odstráňte z neho vytvorený prach. 
Zostávajúci prach odstráňte vlhkou handričkou a nechajte vyschnúť.

Aplikácia: Pred použitím produkt dôkladne premiešajte a skontrolujte jeho homogenitu. Tento postup 
priebežne opakujte počas aplikácie. 

 Naneste na všetky strany dreva veľkoryso handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo papie-
rovou utierkou. Produkt nechajte pôsobiť na povrchu 30 minút, aby ho drevo absorbovalo. 
Potom prebytočný olej z povrchu odstráňte handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, až kým nebu-
dete mať pocit sucha. 

 Natieraný produkt je pripravený na použitie po 24 hod.
 Ak je požadovaný sýtejší vzhľad povrchu, možno druhý náter naniesť po 24 hodinách.
Údržba povrchu Ak sa zistíte, že povrch po určitej dobe používania schne alebo začne absorbovať vodu, je 

potrebné aplikáciu z dôvodu údržby opakovať. 
 Takto olejované drevené výrobky v kuchyni nečistite prostriedkom obsahujúcim amoniak.
Upozornenie Počas aplikácie a po aplikácii zabezpečte dostatočné vetranie.
 Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10 °C.
 Na údržbu drevených kuchynských dosiek, alebo povrchov s tvrdým voskovým olejom by sa 

mal použiť  produkt Naturais Oils Nábytkový olej 2K.
Čistenie náradia Náradie použité na aplikáciu je potrebné očistiť mydlom a veľkým množstvom teplej vody a 

lakovým benzínom.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich na-

močte do nádoby s vodou a následne zneškodnite.

Certifikáty

EN 71-3 Bezpečnosť destských hračiek
LFGB CERTIFIKÁT Zhoda s normami certifikácie LFGB pre bezpečnejšie výrobky prichádzajúce do styku s po-

travinami.

Výstražné a bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné upozornenia   Karta bezpečnostných údajov je kdispozícií na vyžiadanie. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) 
-ón; 1,2-benzizotiazolín-3-ón (2634-33-5). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidácia obalov a odpadov Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo 
metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.


