
Údržbový olej 

Údržbový olej je jednozložkový vysoko sušinový, oxidačne vytvrdzujúci prírodný olej. Používa 
sa na pravidelnú údržbu a oživenie všetkých druhov olejovaných a voskovaných 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 zís-
kajú dodatočnú ochranu proti vlhkosti. Povrch ošetrite pomocou Údržbového oleja vždy, keď 
vykazuje znaky opotrebovania.

Technické parametre

Zloženie zmes modifikovaného ľanového oleja, tungového oleja a esterov mastných kyselín
Obsah sušiny 70 %
Spotreba 1 liter na 30 – 40 m2 (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Aplikačná teplota 15 – 30 °C
Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby, 10 – 30 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame skladovať 

uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť.
Farba prírodne bezfarebný
Balenie (v litroch) 0,5; 1 l

Aplikačné údaje

Príprava povrchu Drevo určené na ošetrenie musí byť suché a čisté. Prípadné zašednuté miesta vybrúste brús-
nym papierom P220 – P320. Chyby brúsenia sú u olejovaných povrchov obzvlášť zreteľné. Pred 
aplikáciou odstráňte z dreveného povrchu všetky nečistoty a prach. Podlahové kúrenie vypni-
te v dostatočnom predstihu. Teplota vzduchu, dreva a oleja musí byť v rozmedzí 15 – 30 °C. 

Aplikácia Počas aplikácie chráňte povrch pred priamym slnečným žiarením. Údržbový olej nanášajte 
vo veľmi tenkej vrstve a zapracujte ho do povrchu bavlnenou handričkou alebo tanierovou 
brúskou s bielym padom. Dôkladne preleštite prechody medzi vrstvami. Nechajte min. 3 hod. 
schnúť, najlepšie však cez noc. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.

Doba schnutia 3 – 8 hod. pred konečným leštením (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.
Čistenie povrchy s  úpravou Naturalis Oils sú ľahko udržiavané. Hrubé nečistoty odstráňte metlou 

a zmetákom. Následne očistite handričkou za vlhka. Po vyschnutí podľa potreby naneste vrs-
tvu Údržbového oleja Naturalis Oils.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ihneď 
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.
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