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T E AK - P F L E G E Ö L - olej pro péči o teakové dřevo
pro venkovní použití
chrání před šedivěním a prodlužuje životnost dřeva 
přirozená a účinná ochrana dřeva  

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu!

Výhody produktu:
Snadno použitelný ošetřující přípravek pro ochranu a 
konzervaci nového i starého tvrdého venkovního zahradního 
nábytku. Minimální zápach. Zdůrazňuje přirozený vzhled a 
kresbu dřeva. Chrání před šednutím, pečuje o dřevo, je 
odolný vůči povětrnostním vlivům a reguluje vlhkost.

Světlostálost:
velmi dobrý 

Odolnost vůči povětrnostním vlivům:
dobrá

Kompatibilita:
Všechny odstíny lze mezi sebou míchat. Nemíchejte s jinými 
produkty.

Barvy/stupně lesku: na vyžádání

Rozsah použití:
Pro ochranu a konzervaci neošetřeného nového i starého 
zahradního nábytku z tvrdého dřeva, jako jsou stoly, židle a 
lavice, které nejsou lakované.

Aplikace:
Podklad musí být čistý, suchý (max. 15% vlhkosti dřeva), hladký, 
zbavený mastnoty a vosku, savý a přilnavý. 
Staré nátěry, zašedlé/zvětralé dřevo, mech a řasy zcela odstraňte/
odbruste. Po očištění nátěrem na dřevo ponechte alespoň 2 dny 
schnout.
Pro kontrolu barevného odstínu a kompatibility s podkladem by 
měly být použity zkušební nátěry. Barevný efekt je dán barvou 
dřeva. Teplota zpracování: min.+8°C / max. +25°C. Před použitím, 
také během zpracování a po přestávce v práci dobře promíchejte.

Tipy na zpracování:
Neředěný přípravek zapracujte do dřeva dvakrát rovnoměrně a 
tence ve směru vláken dřeva, mokré do mokrého, v intervalech -1 
5  minut pomocí plochého stětce nebo měkkého hadříku, který 
nepouští vlákna. Pro zvláště suché nebo porézní dřevo 3x. Před 
dalšími nátěry dodržujte mezidoby schnutí a lehce přebruste. 
Vyhněte se stojaté vodě. Po posledním nátěru je nutné po cca 30 - 
60 minutách odstranit přebytečný materiál čistým suchým 
hadříkem/štětcem, jinak může povrch zůstat lepivý. Osvěžení  
dřeva a ošetření by mělo být prováděno minimálně jednou ročně v 
závislosti na vzhledu a stavu dřeva.

Poznámka:
Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vody. Namočené textilie 
(např. hadříky, čisticí hadry, pracovní oděvy) mohou mít sklon k 
samovznícení.

Vydatnost:
cca 9 - 10 m²/ltr. jedním nátěrem, v závislosti na stavu / savosti 
podkladu / tloušťce vrstvy

Ředění:
neředí se 

Nářadí:
měkký hadřík, který nepouští vlákna; plochý štětec

Čištění nářadí:
ihned po použití univerzálním ředidlem,
čističem štětců

Doba schnutí: (při +20°C, 65% relativní vlhkosti)

odolný proti prachu/doteku: 
přepracovatelný:

po cca 6 hodinách 
po cca 24 hodinách

Schnutí se může lišit v závislosti na druhu dřeva.

Nižší teploty a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.

Složení:
Alkydová pryskyřice, oleje, oxidy železa, oxid křemičitý, alifatická
rozpouštědla, aditiva rozpouštědla, aditiva

Obsah VOC:
Výrobek nepodléhá směrnici VOC Deco.

WGK: 1 

Kód GISBAU: HSL 10

Obecné informace:
Skladujte na chladném, ale nemrznoucím místě. Nádoby pouze 
vyprázdněte k recyklaci. Tekuté zbytky materiálu likvidujte ve 
sběrně starých nátěrů. Při přepravě zajistěte nádobu proti 
převrácení a vytečení. Informace o nebezpečí a bezpečnostních 
opatřeních naleznete v bezpečnostním listu, kontaktujte prosím 
svého prodejce

Uvedená technická data jsou pouze informativní a vychází z našeho výzkumu a zkušeností. Můžeme je aktualizovat
tak, aby odrážela nejnovější stav věci. Vzhledem k různým vlivům při používání a zpracování produktu, nelze
poskytovat universální záruku. V případě pochybností kontaktujte našeho obchodního zástupce.




