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TECHNICKÝ LIST

VLASTNOSTI

•	 Mimořádná ochrana vůči povětrnostním vlivům
•	 Vynikající penetrační vlastnosti
•	 Zvýrazňuje strukturu a kresbu dřeva
•	 Vhodný pro pochozí plochy

Speciální syntetický napouštěcí olej na alkydové bázi 
určený na ochranu a konzervaci povrchu všech druhů 
dřeva v exteriéru. Má vysokou penetrační schopnost a vytváří  
vodoodpudivý film na povrchu dřeva. Poskytuje extra dlou-
hou ochranu proti povětrnosti a obnovuje přírodní vzhled 
dřeva.  
Na všechny druhy měkkého a tvrdého (exotického) dřeva, 
především na terasy a dřevěné pochozí plochy v exteriéru.  
Při aplikaci na modřínové dřevo doporučujeme konzultaci 
s technicko-obchodním zástupcem PPG pro zaručení kvality 
natíraného povrchu. Primárně slouží k ochraně a zesílení 
kresby dřeva u domovního, ale i zahradního nábytku, zábrad-
lí, dřevěných obložení apod.

POUŽITÍ

Před použitím důkladně promíchejte. Neředí se! Aplikuj-
te štětcem ve 2-3 vrstvách až do nasycení dřeva. Přebytky 
oleje setřete měkkým hadrem nebo houbou 15-30 minut  
po aplikaci. Nepoužívejte bezbarvý odstín samostatně jako 
první nátěr. Nepoužívejte při teplotách pod +5°C nebo  
při relativní vlhkosti 80% a více.
První rok doporučeno ošetřit po 6 měsících, pak jednou za rok 
podle potřeby 1-2 nátěry oleje.
Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací příprav-
kem White Spirit.
Nářadí pro aplikaci: štětec se syntetickými vlákny, molita-
nová houba
Upozornění!
Materiály, jako jsou například hadry na čištění,  
papírové ubrousky a ochranné oblečení, které jsou 
kontaminovány produktem, se mohou o několik ho-
din později samovolně vznítit. Riziku vzniku požáru 
se vyhnete skladováním veškerých kontaminovaných

APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Při teplotě + 23°C a standardní vlhkosti 60%
Suchý na dotek: po 3 hodinách
Přetíratelný: po 24 hodinách
Zcela suchý: po 1 týdnu
Terasy je možné zatížit 2 dny po aplikaci. Plné zatížení po 7 
dnech.   
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou  
prodloužit dobu schnutí.

DOBA SCHNUTÍ

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaš-
těný,  zbavený nečistot, prachu, zamodrání, zašednu-
tí, mechů a plísní. Vrstvy starých  nepřilnavých nátěrů 
z povrchu odstraňte, poškozené dřevo  nejprve zbruste  
až na zdravé dřevo. Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva vyš-
ší než 18%. Pro zamezení defektů (fleků) natíraného povrchu  
se doporučuje použít na měkké dřevo napouštědlo a to  
v jednom nátěru. Aplikaci provést štětcem.

PŘÍPRAVA PODKLADU

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit 
smrt. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal 
nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLO-
GICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJ-
TE zvracení. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah 
a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními  
a mezinárodními nařízeními. 
Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C10-C13, n-alka-
ny, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. Obsahuje butan-2-on-
-oxim a 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Může vyvolat aler-
gickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení 
nebo popraskání kůže. 

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

VOC: IIA/f. maximální prahová hodnota obsahu VOC je: 
700g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 700 g/l 
VOC ve stavu připraveném k použití.
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 vodo-
tečí, kde by mohlo dojít k ovlivnění pozemních vodních toků. 

Nebezpečí

materiálů ve vzduchotěsných kovových nádobách 
nebo nádobách s vodou. Kontaminované materi-
ály by měly být odstraněny z pracoviště na konci  
každého pracovního dne a měly by být skladovány 
mimo.
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INFORMACE O PRODUKTU

Balení (L):
Barevné odstíny:

Konečný vzhled:
Doba spotřeby:

0,75; 2,5
bezbarvý (Bezbarvý odstín lze použít v exteriéru 
pouze v kombinaci s barevnými odstíny.), dub, 
ořech, palisandr, teak, červený mahagon
matný
5 let

TECHNICKÉ ÚDAJE

•	 Hustota produktu:
•	 Vydatnost: 

 

•	 Obsah netěkavých 
látek - sušiny (% obje-
mové):

0,87 g/cm3

10 – 16 m2/l v jedné vrstvě  
v závislosti od druhu dřeva  
a způsobu aplikace 
 
 
46% obj.

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestave-
ny 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 ne-
vhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto 
doporučujeme uživateli odborně  a řemeslně správně naše 
materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhod-
né k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho noveli-
zace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn 
a doplňků.
Sledujte aktualizace Technického listu na www.bondex.cz.

Datum poslední revize 5/2019

OSTATNÍ INFORMACE

PŘÍLOHY

Bezbarvý Dub Ořech Palisandr Teak

Červený mahagon

BAREVNÉ ODSTÍNY

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

SKLADOVÁNÍ


