
VLASTNOSTI

•	 Vysoká mechanická odolnosť
•	 Odolný proti škvrnám od potravín  podľa normy DIN 68861 
•	 Certifikovaný na nátery detských hračiek podľa normy EN 71-3
•	 Jednoduchá aplikácia
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Tvrdý interiérový olej určený  na ochranu a dekoráciu dre-
va s matným  povrchom. Je odolný voči oderu, vodeodolný  
a zabraňuje žltnutiu povrchu. Oživuje prirodzenú štruktúru 
dreva a zvýrazňuje jeho prirodzený odtieň. Vyznačuje sa veľ-
mi dobrou odolnosťou proti škvrnám od potravín podľa nor-
my DIN 68861 (káva, červené víno, ovocné šťavy, pivo, kola 
atď.). Vytvára povrch s otvorenými pórmi a nepraská. Nie je 
potrebné použiť žiadny základný náter. 

Ideálny na silne zaťažované drevené plochy, výrobky na báze 
dreva (OSB dosky), podlahy, schody, nábytok a hračky. Vhod-
ný tiež na terakotu, kameninovú dlažbu a všetky nasiakavé 
podklady. 

Zaschnutý náter odpovedá európskej  norme EN 71-3 na ná-
tery detských hračiek.
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TECHNICKÝ	LIST

Podklad musí byť pred aplikáciou vybrúsený do hladka,  
suchý, čistý, zbavený mastnoty, oleja, vosku a živice (tieto 
miesta vymyte vhodným prostriedkom napr. nitro riedidlo).  
Vrstvy starých náterov a lakov z povrchu odstráňte  dôklad-
ným obrúsením až na čisté drevo brúsnym papierom alebo 
brúsnou hubkou (zrnitosť č. 60 – 80). Vlhkosť dreva max. 14%.

PRÍPRAVA	PODKLADU

Obsah pred  aplikáciou dôkladne premiešajte  (nevmiešať 
vzduchové bubliny). Výrobok je pripravený na okamžité po-
užitie. Neriedi sa! Na neošetrené drevené povrchy aplikujte 
olej rovnomerne v 2 tenkých vrstvách štetcom alebo valče-
kom v smere vlákien dreva a nechajte dokonale vsiaknuť. 
Po cca 15 min.  nevsiaknuté množstvo oleja zotrite (osušte) 
čistou handričkou alebo špongiou. Aplikujte pri teplote min. 
+16°C. Pri nižších teplotách dochádza k spomaleniu schnutia. 
Medzi jednotlivými vrstvami náter  zľahka prebrúste jemným 
brúsnym papierom alebo brúsnou hubkou (zrnitosť 150 – 
180) a očistite od prachu. Aplikácia ďalších vrstiev je závislá  
od nasiakavosti povrchu. V prípade veľmi nasiakavých povr-
chov čelných strán dreva s rezom je potrebné aplikovať ďalšiu 
vrstvu až do nasýtenia povrchu. Olejom upravovaný povrch 
si vyžaduje aj pravidelnú údržbu, preto malé poškodenia  
ihneď opravte – predĺži sa tak jeho trvanlivosť. Pred aplikáci-

APLIKÁCIA	A	ODPORÚČANÉ	PRACOVNÉ	POSTRIEDKY

Pri	teplote	+20°C	a	relatívnej		vlhkosti		50-55%
Zasychanie proti prachu: po 6 hodinách
Pretierateľný: po 16 hodinách. 
Úplne suchý: po 24 hodinách
Zaťažiteľnosť: po 7–14 dňoch
Nižšia teplota, vyššia vlhkosť vzduchu  alebo dreva predlžujú 
dobu schnutia.

DOBA	SCHNUTIA

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal 
alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.  
Obsah	 VOC: IIA/e. maximálna hraničná hodnota obsahu 
VOC je 400g/l (2010); tento výrobok obsahuje max. 400 g/l 
VOC v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie v Karte Bezpečnostných údajov k vý-
robku na www.slovakia.bondex.cz.

Zvyšky	 výrobku: N 08 01 11  Odpadové farby a laky ob-
sahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.  
Obaly	čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Použitý a riadne 
vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových od-
padov určené látky. 

BEZPEČNOSŤ	PRI	PRÁCI	A	EKOLÓGIA

ou vždy preveďte skúšobný náter. Počas nanášania a schnu-
tia produktu zabezpečte dostatočné vetranie.

Čistenie	náradia: Riedidlo (White Spirit)

Náradie	pre	aplikáciu:	štetec so zmesou prírodných a syn-
tetických vlákien, valček z mikrovlákien s nízkym vlasom

UPOZORNENIE!	 U	 všetkých	 aplikačných	 pomôcok	
(handry,	 špongie	 a	 pod.),	 ktoré	 sú	 znečistené	 týmto	
produktom,	hrozí	riziko	samovznietenia.	Ideálne	skla-
dovane	použitých	pomôcok	je	vo	vzduchotesných	ko-
vových	nádobách	alebo	nádobách	s	vodou.

INFOLINKA SK: 0800 700 001 
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INFORMÁCIA	O	PRODUKTE

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

0,75; 2,5
transparentný
matný
5 rokov

TECHNICKÉ	ÚDAJE

•	 Hustota	produktu:
•	 Obsah	neprchavých	

látok	(sušiny):
•	 Výdatnosť:

0,92 g/cm3

54,3 % obj.
až do 25 m2/l v jednej vrstve 
v závislosti od druhu použité-
ho dreva, jeho nasiakavosti  
a hrubosti povrchu 

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostave-
né na základne 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 užívateľovi 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 platnosť vydaním jeho novelizácie. 
Výrobca si vyhradzuje právo neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu  
na www.slovakia.bondex.cz

Dátum poslednej revízie 5/2019

OSTATNÉ	INFORMÁCIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote  
od +5°C do +25°C. Po použití obal dôkladne uzatvorte  
a uložte, alebo prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo 
dôjsť k úniku produktu. Nesmie	 zamrznúť!	 	 Výrobok	 si		
pri	 predpísanom	 spôsobe	 skladovania	 v	 uzavretom	
obale	 uchováva	 svoje	 úžitkové	 vlastnosti	minimálne		
5	rokov	od	dátumu	výroby	uvedenom	na	obale.		

SKLADOVANIE

INFOLINKA SK: 0800 700 001 


