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Datum revize:28.7.2017 

TEAK NAPOUŠTĚCÍ OLEJ 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet  
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Ochranný napouštěcí nátěr na bázi přírodních olejů pro ošetření povrchu a oživení vzhledu výrobků 
z tropických a tvrdých dřevin v interiéru i exteriéru. Se zvýšenou odolností vůči působení vody. 
 
Technická data: 

Báze směs přírodních olejů 

Barva medově hnědá 

Vzhled ošetřeného povrchu hedvábný lesk 

Konzistence středně viskózní kapalina 

Měrná hmotnost 0,88 g/cm³ 

Obsah sušiny min. 60% 

Vydatnost 5 až 10 m
2
/1l (dle typu dřeva a povahy povrchu) 

Doba zasychání 8 - 24 hod. při jedné vrstvě (20°C, r.v. do 50%) 

Přilnavost mřížkou st. 0-1 dle ČSN ISO 2409 

 
 
 
Charakteristika: 
 oživuje vzhled zašlých povrchů 
 zvýrazňuje kresbu dřeva, vytváří hedvábný lesk 
 zvyšuje mechanickou odolnost povrchu dřeva 
 proniká do hloubky, chrání dřevo před působením vody 
 zvyšuje životnost dřevěných výrobků 
 omezuje zešednutí povrchu 
 omezuje působení povětrnostních vlivů 
 chrání dřevo před hloubkovým znečištěním 
 chrání a ošetřuje v jednom pracovním kroku 
 neškodí rostlinám ani životnímu prostředí 
 snadno se aplikuje 
 
Příklady použití: 
 povrchy výrobků z tvrdých a exotických dřev 
 zahradní nábytek 
 dřevěné terasy 
 dřevěné výrobky v interiéru i exteriéru 
 
Provedení: 
Barva: přírodní produkt 
Balení: plechové kanystry 750ml a 2l 
 
Skladovatelnost: 
min. 2 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu při 
teplotách +5°C až +25°C. 

Pracovní postup: 
Příprava povrchu: Povrch neošetřeného dřeva před natíráním 
přebruste po létech a očistěte. Z dříve ošetřených dřevěných 
povrchů odstraňte nesoudržné staré nátěry a přebruste. 
Pryskyřičná a mastná místa vymyjte acetonem. 
Nanášení: Aplikuje se na suché dřevo štětcem nebo 
namočeným bavlněným hadříkem. 
15 min. po aplikaci setřete přebytečný nevsáknutý materiál 
čistým kusem savé látky a nechte zaschnout. Pokud aplikujete 
druhou vrstvu, povrch předem lehce přebruste jemným 
smirkovým papírem. Po aplikaci opět setřete nevsáknutý 
materiál a nechte důkladně vyschnout. 
 
Pracovní teplota: +7°C až +30°C. 
Čištění: Nářadí čistěte technickým benzínem nebo acetonem, 
ruce po práci umyjte vlažnou vodou a mýdlem a ošetřete 
reparačním krémem. 
 
Upozornění: 
Nábytek používejte až po důkladném zaschnutí nátěru. 
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