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T h e  F i n e s t  N a t u r a l  P r o t e c t i o n

Timberguard od společnosti Timberex je určen k ošetření a péči o 
dřevěný nábytek, dveře, terasy, okna atd. v exteriéru. Obsahuje UV 
filtry, které zpomalují proces šednutí a udržují svěží vzhled dřeva.

 Dostupné jako bezbarvá a Teak(hnědá)
• Hluboce pronikající, zpevňující přírodní olej
• Nenáročná, snadná a rychlá údržba
• Suchý na povrchu po 8 - 12 hodinách, důkladně vytvrzený 

a vodě-odolný po několika dnech

TimberguardTM

Přírodní ochranný olej pro použití v exteriéru

Teak
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Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgium
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

DOSTUPNOST
Dostupný v 1 & 5 litrovém balení.

VYDATNOST
8m2 - 12m2 z litru. Může se lišit v závislosti na druhu dřeva a přípravě. 
Vydatnost příčně nebo koncově strukturovaného dřeva může být značně 
snížena.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Timberguard je určen k hlubokému pronikání do dřeva a ochraně zevnitř a 
neměl by se používat k vytvoření povrchové vrstvy. Vyvarujte se ošetření na 
silném slunečním světle. Nepracujte s větší plochou, než jakou zvládnete 
dokončit v souladu s fázemi 1-6 v bodě "APLIKACE". Pokud olej začne 
vytvrzovat a je obtížné přebytek odstranit, naneste další přípravek 
Timberguard tak, aby nový olej změkl, a poté přebytek setřete. 
Během aplikace a vytvrzování musí být odstraněny potravinářské 
produkty.

VYBAVENÍ
Excentrická bruska, brusný papír hrubosti P120 pro závěrečné přípravné 
broušení, pokud je broušení nutné. Leštička (150-300 ot./min.), široký štětec, 
váleček nebo stěrka, nylonové lešticí podložky červené barvy (3M), savé 
utěrky a kbelík s vodou.

PŘÍPRAVA POVRCHU
Zatlučte hlavičky hřebíků, vyplňte všechny malé otvory nebo nedokonalosti 
vlastním barevným tmelem na dřevo (plastové dřevo) a nechte vytvrdnout. 
Dřevo by nemělo mít nadměrné mezery, kterými by mohl výrobek prosakovat 
a ovlivňovat lepení jakékoliv vrstvy lepidla nebo ploch pod ním. Povrchy by 
neměly obsahovat žádné překážky bránící pronikání. Dřevo, které má být 
ošetřeno, musí být čisté, suché (nejlépe s vlhkostí nižší než 15 %) a 
obroušené brusným papírem hrubosti P100-P120.

APLIKACE
Timberguard se musí před aplikací a během ní promíchat.

1. Štětcem hojně naneste přípravek Timberguard.
2. Počkejte přibližně 45 minut a dbejte na to, aby olej mezi jednotlivými
aplikacemi nezaschl.
3. Aplikaci opakujte na celý povrch ve 2-3 vrstvách v intervalu přibližně 45
minut. Velmi savé dřevo bude vyžadovat více oleje.

4. Po poslední aplikaci je třeba nechat povrch ještě 30-45 minut schnout. Poté
povrch dřeva vyleštěte nylonovým padem třídy Red. To lze provést také strojně,
přičemž je třeba dbát na práci v různých směrech.
5. VŠECHNY přebytečné oleje odstraňte bavlněnými utěrkami. Po použití vložte
utěrky bezprostředně do vody.
6. Povrch nechte 12-18 hodin vyschnout.
7. Leštěte ručně nebo vysokorychlostní leštičkou (300 ot./min. nebo vyšším) a
nylonovým padem třídy Red, a pokud je požadován vyšší lesk, leštěte za sucha
hadříkem. Aplikační náčiní, hadříky atd. napuštěné přípravkem by měly být
vloženy do kbelíku s vodou.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1. Vyčistěte povrch a dbejte na odstranění nečistot.
2. Na dřevo naneste přípravek Timberguard v tenké vrstvě; nepracujte na příliš
velké ploše; přípravek Timberguard zapracujte nylonovým padem červené
barvy a pracujte v několika směrech.
3. VŠECHNY přebytky oleje setřete bavlněnými utěrkami. Hadříky ihned vložte
do vody.
4. Když je povrch zcela suchý, vyleštěte jej nylonovým padem třídy Red a poté
leštícím hadříkem, abyste dosáhli požadovaného lesku.
POZNÁMKA: Mohou se vyskytnout odchylky v povrchové úpravě, které
nejčastěji závisí na stáří, původu, kvalitě a dalších podmínkách dřeva.

BEZPEČNOST
Při broušení a tmelení podlah je třeba nosit ochranný oděv včetně obličejové 
masky pro filtraci prachu. Na všech štítcích výrobků jsou uvedeny obecné 
bezpečnostní informace. K dispozici jsou bezpečnostní listy. Během aplikace a 
vytvrzování musí být z prostoru odstraněny potravinářské výrobky. Hadry 
aplikujících pracovníků apod. napuštěné přípravkem by měly být vloženy do 
kbelíku s vodou a umístěny mimo budovu, aby se zabránilo možnosti 
samovznícení. Obsah by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy.

OBJEDNÁVKA
K dostání u distributorů po celém světě. Všechny výrobky se prodávají 
podle standardních prodejních podmínek společnosti. Společnost a její 
zástupci jsou často žádáni o vyjádření k možným způsobům použití 
výrobků Timberex, které se liší od způsobů popsaných v technických 
listech společnosti. Ačkoli se v takových případech společnost a její 
zástupci vždy snaží nabídnout užitečné a konstruktivní rady, 
společnost nemůže nést odpovědnost za výsledky takových použití, 
pokud nejsou výslovně písemně potvrzeny společností Timberex 
International.
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TimberguardTM

Kat. A/f 700g/L(2007):700g/L(2010): 470 gr/L

Přírodní ochranný olej pro použití v exteriéru

dodavatel pro ČR:
CLUB MARK BARVY s.r.o.
KHvožďanská 2053/3, 
148 00 Praha 4 Chodov, Czech Republic
Tel: +420 731 737 285
info@clubmarkbarvy.cz ; info@rust-olrum.cz
www.clubmarkbarvy.cz ; www.rust-oleum.cz




