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Vysoká mechanická odolnost
Odolný proti skvrnám od potravin dle normy DIN 68861
Certifikovaný na nátěr dětských hraček dle normy EN 71-3
Jednoduchá aplikace

POUŽITÍ
Tvrdý interiérový olej určený k ochraně a dekoraci dřeva
s matným povrchem. Je odolný vůči oděru, vodoodpudivý
a zabraňuje žloutnutí povrchu. Oživuje přirozenou strukturu
dřeva a zvýrazňuje jeho přirozený odstín. Vyznačuje se velmi
dobrou odolností proti skvrnám od potravin dle normy DIN
68861 (kávy, červeného vína, ovocných šťáv, pivo, kola atd.).
Vytváří povrch s otevřenými póry a nepraská. Není nutné použít žádný základní nátěr.
Ideální na silně zatěžované dřevěné plochy, výrobky
na bázi dřeva (OSB desky) podlahy, schody, nábytek a hračky.
Vhodný také na terakotu, kameninovou dlažbu a všechny
savé podklady.
Zaschlý nátěr odpovídá evropské normě EN 71-3 na nátěry
dětských hraček.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být před aplikací vybroušený do hladka, suchý,
čistý, zbavený mastnoty, oleje, vosku a pryskyřice (tato místa vymyjte vhodným prostředkem např. nitro ředidlo). Vrstvy starých nátěrů a laků důkladně zbruste až na čisté dřevo
odbroušením brusným papírem nebo houbičkou (zrnitost
č. 60 - 80). Vlhkost dřeva max. 14%.

se tak jeho trvanlivost. Před aplikací vždy proveďte zkušební nátěr. Během nanášení i schnutí produktů zajistěte
dostatečné větrání. Jinak může vzniknout obtěžující zápach!
Čištění nářadí: Ředidlo (White Spirit)
Nářadí pro aplikaci: štětec se směsí přírodních a syntetických vláken, váleček z mikrovláken s nízkym vlasem
UPOZORNĚNÍ! U veškerých aplikačních pomůcek
(hadry, houby apod.), které jsou znečištěné tímto produktem, hrozí riziko samovznícení. Ideální skladování
použitých pomůcek je ve vzduchotěsných kovových
nádobách nebo nádobách s vodou.

DOBA SCHNUTÍ
Při teplotě +20°C a relativní vlhkosti 50-55%
Zasychání proti prachu: po 6 hodinách
Přetíratelný: po 16 hodinách.
Zcela suchý: po 24 hodinách
Plně zatížitelný: po 7–14 dnech
Nižší teplota, vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou
prodloužit dobu schnutí.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE
APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY
Obsah před aplikací důkladně promíchejte (nevmíchat vzduchové bubliny). Výrobek je připraven k okamžitému použití.
Neředí se! U neošetřených dřevěných povrchů aplikujte
rovnoměrně olej ve 2 tenkých vrstvách štětcem, houbičkou
nebo válečkem ve směru vláken dřeva a nechte dokonale
vsáknout. Jednotlivé vrsty jsou přetíratelné po 16 hodinách.
Po cca 15 min. nevsáklé množství oleje setřete (osušte) čistým hadříkem nebo houbou. Aplikujte při teplotě min. +16°C.
Při nižších teplotách dochází ke zpomalení schnutí. Mezi
jednotlivými vrstvami nátěr lehce přebruste jemným brusným papírem nebo houbičkou (zrnitost 150 – 180) a očistěte
od prachu. Aplikace dalších vrstev je závislá na savosti povrchu. V případě velmi savých povrchů čelních stran dřeva
s řezem je nutné aplikovat další vrstvu až do nasycení povrchu. Na olejem upravovaný povrch se vyžaduje i jeho pravidelná údržba, proto malá poškození ihned opravte – prodlouží

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah VOC: IIA/e, maximální prahová hodnota obsahu VOC
je 400g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 400 g/l VOC
ve stavu připraveném k použití.
Podrobnější informace v Bezpečnostním listu k výrobku
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. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů
určené obcí.
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SKLADOVÁNÍ
Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě
od +5°C do +25°C. Po použití obal důkladně uzavřete
a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít
k úniku produktu. Nesmí zmrznout! Výrobek si uchovává
při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném
obalu své užitné vlastnosti minimálně 5 let od data
výroby uvedeného na obalu.  

TECHNICKÉ ÚDAJE
•
•
•

Hustota produktu:
Obsah netěkavých
látek – sušiny:
Vydatnost:

INFORMACE O PRODUKTU
0,92 g/cm

3

54,3 % obj.
až do 25 m2/l v jedné vrstvě
v závislosti na druhu použitého dřeva, jeho savosti a hrubosti povrchu.

Balení (L):
Barevné odstíny:
Konečný vzhled:
Doba spotřeby:

0,75; 2,5
transparentní
matný
5 let

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 5/2019
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