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Ochranný napouštěcí olej

ALITY

VLASTNOSTI
•
•
•
•

Mimořádná ochrana vůči povětrnostním vlivům
Vynikající penetrační vlastnosti
Zvýrazňuje strukturu a kresbu dřeva
Usnadňuje údržbu a čištění povrchu dřeva

POUŽITÍ

DOBA SCHNUTÍ

Přírodní týkový olej na bázi speciální směsi olejů s impregnační a ochrannou funkcí pro všechny druhy dřeva, zejména pro
zahradní nábytek z tvrdých a exotických dřevin, stejně jako
pro ušlechtilé dřeviny v interiéru a exteriéru. Chrání povrch
dřeva před vysušením a odpuzuje vodu a nečistoty. Zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva a vytváří hedvábný povrch
odolný proti otěru a opotřebení. Olej se velice snadno aplikuje
a hluboce penetruje do struktury dřeva.
Vhodný pro neošetřené povrchy dřeva i pro obnovu a oživení
starých, zašlých a matných povrchů dřeva.

Při teplotě + 23°C a standardní vlhkosti 60%
Suchý na dotek: po 6-12 hodinách
Přetíratelný: po 24 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou
prodloužit dobu schnutí.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný,
zbavený nečistot, prachu, zamodrání a plísní. Vrstvy starých
nepřilnavých nátěrů z povrchu odstraňte, poškozené dřevo
nejprve zbruste. Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva vyšší
než 18%. V případě zašedlého dřeva doporučujeme použít
BONDEX Renovation, který snadno a rychle zesvětluje zašedlé dřevo.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Obsahuje butan-2-on-oxim. Může vyvolat alergickou reakci.
Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu
k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení
na www.bondex.cz
Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.
Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly. Likvidujte odpad
dle místních předpisů. Nevylévejte do kanalizace nebo vodotečí, kde by mohlo dojít k ovlivnění pozemních vodních toků.

SKLADOVÁNÍ
APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY
Před použitím důkladně promíchejte. Neředí se! Aplikujte
štětcem nebo měkkým hadříkem ve 2-3 vrstvách až do nasycení dřeva. Přebytky oleje setřete čistým hadříkem 15-30
minut po aplikaci. Nepoužívejte při teplotách pod +5°C nebo
při relativní vlhkosti 80% a více.
Údržba jednou za rok podle potřeby 1-2 nátěry oleje.
Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.
Nářadí pro aplikaci: štětec se syntetickými vlákny, měkký
(soft) hadřík

TECHNICKÉ ÚDAJE
•
•

Hustota produktu:
Vydatnost:

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal
důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném
obalu užitné vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném
na obalu.

INFORMACE O PRODUKTU
0,8 g/cm3
7 – 12m2/l v jedné vrstvě
v závislosti od druhu dřeva
a způsobu aplikace

Balení (L):
Barevné odstíny:
Konečný vzhled:
Doba spotřeby:
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0,75; 2,5
bezbarvý
matný
5 let
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OSTATNÍ INFORMACE
Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných
zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány
co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho
nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme uživateli odborně a řemeslně správně naše
materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné
k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn
a doplňků.
Sledujte aktualizace Technického listu na www.bondex.cz.
Datum poslední revize 12/2015
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