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Popis

Použitie

Farebný odtieň 

Riedidlo

Fyzikálna a technická charakteristika:
VOC

TOC

kategória

hraničná hodnota VOC:

maximálny obsah  VOC produktu:

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
Vlastnosti v dodávanom stave
hustota 1,00 – 1,10 g/cm3

obsah neprchavých látok najmenej 20 % hm.
výtokový čas 20 – 35 s
teoretická výdatnosť 10 – 15  m2/l

Zasychanie
na dotyk 1. vrstva najviac 1 h
na dotyk 2. vrstva najviac 4 h

Vlastnosti hotového náteru:
vzhľad hladký, bez mechanických nečistôt

DREVOLUX Olej na terasy                                                           
JK 246 262 70   
PN 112 684 18

Zmes syntetického oleja, pigmentov, prírodného vosku a špeciálnych aditív na vodnej báze.

bezfarebný, orech, dub, palisander, mahagón a platan.

Neriedi sa.

0,005 kg/kg

0,010 kg/kg

WB A/e

130 g/l

< 130 g/l

DREVOLUX Olej na terasy sa používa na pravidelnú údržbu a ochranu drevených terás a iných drevených plôch. Je vhodný na ochranu mäkkého, tvrdého a 
exotického dreva v interiéri a exteriéri. Olej penetruje do hĺbky, účinne chráni drevo pred starnutím, odďaľuje následky pôsobenia vlhkosti 
a poveternostných vplyvov. Zachováva prirodzenú štruktúru dreva, vytvára vodoodpudivý povrch. Je možné ho použiť aj na povrchovú úpravu zá-hradného 
nábytku, rôznych drevených konštrukcií ako sú pergoly, verandy, altánky, drevené obklady a ploty. Náter je potrebné pravidelne obnovovať, minimálne jeden 
krát za rok. Nie je vhodný na nátery voskovaného dreva a nového smrekovca. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, 
krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.



Pokyny k aplikácii

Balenie

Záručná doba a podmienky skladovania:

Stupeň horľavosti

Spôsob likvidácie odpadu

Bezpečnosť a hygiena pri práci

Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať!
Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia a tiež natieraného povrchu predlžuje zasychanie a môže byť príčinou vád náteru.
Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím. Drevo treba pravidelne ošetrovať každú sezónu. Nepoužívajte pri vysokej vzdušnej vlhkosti
alebo riziku dažďa.

Náter dreva:
1-2 -krát náter DREVOLUXOM Olej na terasy štetcom bez riedenia

0,75 l a 2,5 l

24 mesiacov
Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.
Skladovať v pôvodných , dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +30 °C v suchom a vetranom sklade. Nesmie byť vystavený priamemu slneč-
nému žiareniu.

Nehorľavá kvapalina.

Je uvedený v karte bezpečnostných údajov.

Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.

Doporučený stav podkladu:
drevo - suché, čisté, obrúsené a zbavené prachu a mastnoty
poškodené drevo alebo nesúdržný starý náter obrúste
teplota pri aplikácii 15 – 25° C
relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí najviac 75%

Pokyny k aplikácii: 
Príprava povrchu pred aplikáciou 
Odstránenie mastnoty, nečistôt a prachu, prebrúsenie podľa potreby.
Nanášanie 
Olej sa aplikuje mäkkým štetcom alebo hubkou v smere textúry dreva.
Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, tak aby všetok olej vsiakol do dreva, nevsiaknutý olej zotrieť suchou mäkkou textíliou 
do 10 – 15 minút.
Čas medzi aplikáciou jednotlivých vrstiev dopručujeme 4 h.
Bezfarebný odtieň nie je vhodné použiť samostatne.
Sýtosť farebného odtieňa sa s každým ďaším náterom zvyšuje.
Neupravuje sa riedením, nanáša sa v dodávanej forme.



Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi

Upozornenie

CHEMOLAK, a. s.
Továrenská 7
919 04  Smolenice
Slovensko
Telefón: ++421 33 5560111
Fax:++421 33 5560636
www.chemolak.sk

Tieto informácie a uvedené doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných 
skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné  ich prispôsobiť Vašim skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a 
podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky  faktory a podmienky, ktoré môžu 
ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.
Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.


