TECHNICKÝ LIST

VOSKOVÝ OLEJ
INTERIÉROVÝ OLEJ NA DŘEVO

ATEST PRO PŘÍMÝ STYK
S POTRAVINAMI
ATEST NA DĚTSKÉ
HRAČKY
ZVÝRAZŇUJE
KRESBU DŘEVA

VLASTNOSTI
• Dlouhodobá hloubková ochrana proti skvrnám a prachu
• Přirozený matný omyvatelný povrch
• Samolešticí a čistitelný povrch
• Nežloutne a je bez zápachu

POUŽITÍ
Tekutý prostředek na vodní bázi přírodních vosků a olejů pro nátěry
na tvrdé i měkké dřevo v interiéru. Je určený k ochranným a dekorativním náterům drěvených podlah, nábytku, obložení, schodišť, schodů
apod., kde proniká hluboko do struktury dřeva. Receptura je vhodná
i na nátěry hraček a dětského nábytku a podkladů, které přicházejí
do přímého styku se suchými potravinami.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Vrstvy starých nátěrů nebo laků odstraňte broušením až na čisté
dřevo. Suché dřevo hladce vybruste brusným papírem č. 80 - 150.
Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 15%. Pro zvýšení ochrany dřevěných podlah je vhodné použít Balakryl Napouštědlo - fungicidní
napouštědlo na dřevo podle návodu na etiketě prostředku.
Opotřebované dřevěné plovoucí podlahy:
Vrchní dřevo o tloušťce 1 mm - broušení není možné
Vrchní dřevo o tloušťce 4 mm - 1x přebroušení
Vrchní dřevo o tloušťce 6 - 10 mm - 2x přebroušení
Nové dřevěné podlahy: vybroušení do hladka, odstranění prachu. U nově položených podlah doporučujeme počkat s aplikací oleje 2 měsíce.
Staré lakované podlahy: důkladné odbroušení všech vrstev
starých nátěrů a laků až na čisté dřevo, drátkování, odstranění
prachu a všech volných částic.
Staré voskované podlahy, povrchy: důkladné odstranění
a obroušení všech vrstev. Vybroušený povrch doporučujeme
vyluxovat. NELZE APLIKOVAT NA NAVOSKOVANÉ POVRCHY.
Při aplikaci oleje na podlahy z tvrdého dřeva se obraťte na
technické oddělení (kontakt na www.balakryl.cz).

Doporučujeme používat používat výrobek z jedné šarže. Po aplikací
oleje už nepoužívejte další jinou úpravu - laky, nátěry. Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 13 °C a nesmí být vyšší než 20 °C.
Nářadí pro aplikaci: štětec se směsí přírodních a syntetických
štětin, molitanová houba.

DOBA SCHNUTÍ
Při teplotě 20 °C a rel.vlhkosti vzduchu 50 %
Suchý na dotek: po 2 hodinách
Zcela suchý: po 24 hodinách
Plné mechanické zatížení podlahy doporučujeme až po 10 dnech.
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Obsahuje 1,2 - benzoisothiazol - 3(2H)-on. Může vyvolat alergickou
reakci. Obsah VOC: A/f maximální prahová hodnota obsahu
VOC je 130 g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 30 g/l
VOC ve stavu připraveném k použití.
Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na
www.balakryl.cz.
Zbytky výrobků: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly.
Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal
odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.

APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY
Obsah před i v průběhu aplikace důkladně promíchejte. Neředěný
olej aplikujte štětcem ve směru vláken dřeva ve 2 - 3 vrstvách
v intervalu 2 hodin. V místech častého užívání podlahy jsou nutné
3 vrstvy. Mezi nanášením jednotlivých vrstev je vhodné nátěr
přebrousit jemným brusným papírem (č. 150-240).

TECHNICKÉ Ú DAJE
Hustota produktu:
1,03 g.cm-3
Obsah netěkavých látek – sušiny: max. 26 % obj.

EKOLOGICKÉ INFORMACE A SKLADOVÁNÍ
Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až
+35 °C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. Přepravujte
ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si

INFORMACE O PRODUKTU
Balení:
0,75 l; 2,5 l
Barevné odstíny: dub bílý, natural, buk, dub
přírodní, dub šedý, wenge
Konečný vzhled: matný
Vydatnost:
10 m²/l v 1 vrstvě v závislosti na druhu,
struktuře, hustotě dřeva a způsobu aplikace.
Doba spotřeby:
2 roky
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uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu
minimálně 2 roky od data výroby uvedeného na obalu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace.
Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Chraňte před mrazem!

Sledujte aktualizace Technického listu na www.balakryl.cz.
Datum poslední revize 12/2015.

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.

PŘÍLOHY
HOTOVÉ ODSTÍNY
1 vrstva

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho
nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto
doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně
správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda
jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných
podmínek v objektu.
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