
VLASTNOSTI

•	 Ochrana voči poveternostným vplyvom 
•	 Vynikajúce penetračné vlastnosti
•	 Zvýrazňuje štruktúru a kresbu dreva
•	 Uľahčuje údržbu a čistenie povrchu dreva
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Prírodný tíkový olej na báze špeciálnych olejov s impregnač-
nou a ochrannou funkciou na všetky druhy dreva, najmä zá-
hradného nábytku z tvrdých a exotických drevín, rovnako ako 
ušľachtilých drevín v interiéri aj exteriéri. Chráni povrch dre-
va pred vysušením a odpudzuje vodu a nečistoty. Zvýrazňuje 
prirodzenú kresbu dreva a vytvára hodvábny povrch odolný 
voči oteru a opotrebeniu. Olej sa veľmi ľahko aplikuje a hlbo-
ko penetruje do štruktúry dreva. 
Vhodný na neošetrené povrchy dreva a tiež na obnovu a oži-
venie starých, zájdených a matných povrchov dreva.

POUŽITIE

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený, 
zbavený prachu a nečistôt, zamodrania a plesní. Vrstvy sta-
rých nepriľnavých náterov z povrchu odstráňte, poškodené 
drevo najprv obrúste. Pri nanášaní nesmie byť vlhkosť dreva 
vyššia než 18%. V prípade zašednutého dreva odporúčame 
použiť BONDEX Renovation, ktorý ľahko a rýchlo zosvetľuje 
zašednutý povrch.

PRÍPRAVA	PODKLADU

Pred použitím olej dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikuj-
te štetcom alebo handričkou v 2-3 vrstvách až do nasýtenia 
dreva. Prebytky oleja utrite čistou handričkou 15 - 30 minút 
po aplikácii.  Neaplikujte pri teplotách pod +5°C alebo pri 
relatívnej vlhkosti 80% a viac.
Údržba  1x ročne podľa potreby 1-2 vrstvy.
Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác príprav-
kom White Spirit.
Náradie	 pre	 aplikáciu: štetec so syntetickými vláknami, 
mäkká (soft) handrička

APLIKÁCIA	A	ODPORÚČANÉ	PRACOVNÉ	
PROSTRIEDKY

Pri	teplote	+	23°C	a	štandardnej	vlhkosti	60%
Suchý na dotyk: po 6 - 12 hodinách
Pretierateľný: po 24 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu 
predĺžiť dobu schnutia.

DOBA	SCHNUTIA

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal 
alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Obsahuje butanón-oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu. 
Zvyšky	výrobku:	N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsa-
hujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. 
Obaly	čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.  Likvidujte odpad 
podľa miestnych predpisov. Nevylievajte do kanalizácie alebo 
vodných tokov, kde by mohlo dôjsť k ovplyvneniu pozemných 
vodných tokov.

BEZPEČNOSŤ	PRI	PRÁCI	A	EKOLÓGIA

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití 
obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvis-
lej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok	
si	 uchováva	 pri	 predpísanom	 spôsobe	 skladovania		
v	uzavretom	obale	úžitkové	vlastnosti	5	rokov	od	dá-
tumu	výroby	uvedenom	na	obale.

SKLADOVANIE
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TECHNICKÝ	LIST

INFORMÁCIA	O	PRODUKTE

Balenie	(L):
Farebné	odtiene:
Konečný	vzhľad:
Doba	spotreby:

0,75; 2,5
bezfarebný 
matný
5 rokov

TECHNICKÉ	ÚDAJE

•	 Hustota	produktu:
•	 Výdatnosť:

0,8 g/cm3

7 – 12m2/l v jednej vrstve  
v závislosti od druhu dreva  
a spôsobu aplikácie
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Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostave-
né na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných 
skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované  
čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.
Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho ne-
vhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto 
odporúčame úžívateľovi odborne a remeselne správne naše 
materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné  
k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.
Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho nove-
lizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien 
a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 3/2016
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