
VLASTNOSTI

• Dvojitá trvanlivosť oproti bežným olejom
• Vynikajúce penetračné vlastnosti
• Zvýrazňuje štruktúru a kresbu dreva
• Vhodný pre pochôdzne plochy
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Extrémne odolný napúšťací olej na vodnej báze s vysokou pe-
netračnou schopnosťou na ochranu všetkých druhov dreva 
(okrem smrekovca), najmä terás a drevených pochôdznych 
plôch v exteriéri. Vhodný predovšetkým na tvrdé a exotické 
drevo. Na povrchu dreva vytvára vodoodpudivý film, a tým 
poskytuje extra dlhú ochranu proti poveternostným vply-
vom, UV žiareniu a praskaniu. Vyznačuje sa dvakrát väčšou 
trvanlivosťou oproti bežným olejom. Je takmer bez zápachu 
a rýchlo schne. Primárne slúži na ochranu a zvýraznenie 
kresby dreva domového, ale aj záhradného nábytku, zábradlí 
a pod.

POUŽITIE

Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%
Suchý na dotyk: po 1 hodine
Pretierateľný:    po 24 hodinách
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu 
predĺžiť dobu schnutia.

DOBA SCHNUTIA

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal 
alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zne-
škodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, 
národnými a medzinárodnými predpismi.
Obsahuje 1,2 - benzizotiazol - 3(2H) - ón, bis(1,2,2,6,6-pentame-
thyl-4-piperidyl) sebacate a 3 - iodo-2-propynylbutylcarbama-
te. Môže spôsobit’ vvyvolať 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 3 roky od dá-
tumu výroby uvedenom na obale. Obsah balenia má 
obmedzenú životnosť po otvorení. Nesmie zamrznúť.

SKLADOVANIE

Extreme 
Decking 
Oil
Rýchloschnúci ochranný 
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TECHNICKÝ LIST

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. Mäkké drevo ošetrite bezfarebným 
impregnačným náterom. Na tvrdé a exotické drevo sa na-
púšťadlo neaplikuje.  Pri nanášaní nesmie byť vlhkosť dreva 
vyššia než: mäkké drevo max. 15%, tvrdé drevo max. 12%. 
Počas aplikácie sa vyhýbajte priamemu slnečnému svetlu. 

PRÍPRAVA PODKLADU

Pred použitím olej dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikuj-
te štetcom v 2-3 vrstvách až do nasýtenia dreva. Prebytky 
oleja utrite (osušte) mäkkou handrou alebo špongiou 15-30 
minút po aplikácii. Nepoužívajte bezfarebný odtieň samo-
statne ako prvý náter. Neaplikujte pri teplotách pod +5°C 
alebo pri relatívnej vlhkosti 80% a viac.
Prvý rok odporúčame ošetriť povrch po 6 mesiacoch po po-
čiatočnom ošetrení, potom opakujte 1x ročne podľa potreby 
1-2 vrstvy.
Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác vodou 
a mydlom.
Náradie pre aplikáciu: štetec so syntetickými vláknami, 
molitanová špongia

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ 
PROSTRIEDKY


