
Technické parametre

Zloženie zmes  ľanového oleja, drevného oleja, polooxidatívnych schnúcich olejov a vysušovadiel (bez 
obsahu olova)

Obsah sušiny 95 %
Spotreba  1 liter na 10 – 20m2 (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Aplikačná teplota 5 – 25 °C
Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby, +5 až +25 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame sklado-

vať uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť
Balenie (v litroch) 0,9; 2,5; 5

Aplikačné údaje

Príprava povrchu Drevo musí byť suché a čisté. Prípadné zašednuté miesta vybrúste brúsnym papierom P100 – 
P150. V prípade použitia na kameň, betón, tehlu, je potrebné aby podklad bol očistený, bez 
mastnoty a dobre savý, mikroporézny. 

Aplikácia Impregnačný olej nanášajte pomocou štetca, valčeka, handričky alebo striekaním. Prebytoč-
ný olej po cca 20 minútach zotrite savou handričkou. Počas doby aplikácie a schnutia zabez-
pečte dostatočné vetranie.

Doba schnutia  24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)
Kompatibilita Kompatibilný s väčšinou oxidatívne schnúcich prírodných olejov, ako aj s alkydmi na báze 

ropy. Je rozpustný vo všetkých bežných rozpúšťadlách používaných v priemysle.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ineď po 

použití namočte do nádoby s vodou.

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 komunálne-

ho odpadu. Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

Impregnačný olej

Technický list

Vysokohodnotný impregnačný olej na všetky druhy výrobkov z dreva.

Impregnačný olej je prírodná náterová hmota na báze rýchloschnúcich olejov, bez rozpúšťadla. Je 
veľmi dobre impregnujúci a rýchloschnúci s dobrou tvorbou filmu bez použitia sikatív na báze ko-
baltu. Je vhodný pre použitie v exteriéri aj interiéri. Receptúra pre hlbšie vniknutie do dreva. Tiež je 
vhodný pre vonkajšu impregnáciu surového dreva a zvlášť je vhodný v kombinácii s tíkovým olejom 
v exteriéri a tvrdým voskovým olejom ako vrchnou vrstvou v interiéri. Tiež na hrubo rezané a extra 
savé druhy dreva. Reguluje absorbciu vlhkosti a predlžuje životnosť dreva. Vhodný na impregnáciu 
zadnej/spodnej strany drevených obkladov a podláh. Nie je vhodný ako samostatý náter. Vhodný aj 
na impregnáciu savých kamenných, betónových a tehlových povrchov ako impregnačný podklad 
pod Naturalis Oils – Olej na kameň.
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