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Dekoračný ľanový olej sa používa na ošetrenie všetkých druhov drevených povrchov v interiéri. Je 
vhodný na obklady, trámy, podhľady, zrubové steny a pod. Aplikuje sa samostatne, vo väčšine prípa-
dov stačí jedna vrstva náteru.

Technické parametre

Zloženie zmes modifikovaného ľanového oleja, tungového oleja a esterov mastných kyselín
Obsah sušiny 100 %
Výdatnosť 1 liter na 15 – 25 m2 (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Aplikačná teplota 20 – 25 °C (nenatierať pod  5 °C, klesajúca teplota predlžuje čas schnutia a zhoršuje rozotiera-

teľnosť)
Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby, 5 – 25 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame skladovať 

uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť.
Balenie (v litroch) 0,9; 2,5; 5; 10
Základné farebné odtiene 5000 bezfarebný 5107 čerešňa
 5102 svetlý dub 5109 tík
 5103 rustikálny dub 5110 orech
 5104 pínia 5111 mahagón
 5106 vlašský orech 5112 palisander
 

Aplikačné údaje

Príprava povrchu Drevo určené na ošetrenie musí byť suché a čisté. Povrch pred ošetrením obrúste, na posledné 
brúsenie použite zrnitosť P120 až P150. Chyby brúsenia sú u olejovaných povrchov obzvlášť 
zreteľné.

Aplikácia Dekoračný ľanový olej nanášajte valčekom z mikrovlákna, handričkou alebo štetcom. Po apli-
kácii počkajte 15 min. Prebytočný olej zotrite handričkou. Nechajte uschnúť 24 až 48 hod.

Počet vrstiev Väčšinou stačí jedna vrstva náteru. Ak je potrebná druhá vrstva, môžete ju aplikovať rovnakým 
spôsobom ako prvú vrstvu.

Kompatibilita môžete použiť na olejované povrchy
Čistenie povrchy s úpravou Naturalis Oils sa dajú ľahko udržiavať. Hrubé nečistoty odstráňte metlou 

a zmetákom. Následne očistite handričkou za vlhka. Po uschnutí podľa potreby naneste vrstvu 
produktu Naturalis Oils.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ihneď 
po použití namočte do nádoby s vodou alebo vzduchotesnej plechovej nádoby.
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Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

 Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov.
Likvidácia obalov a odpadov Zvyšok materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k ukladaniu komunál-

neho odpadu. 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.


