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Interiérové oleje & vosky

Interiérové oleje s certifikací

Interiérové oleje s certifikací

Doporučené pro interiérový nábytek a doplňky
Název produktu

Kód produktu

Sušina

Zasýchání

Certifikace

GA907-0102

100 %

nevysýchá

US FDA178.3620a

GA1827-0105

100 % při 20 °C cca týden

Biolett Oil

minerální parafínový
nevysýchavý olej, určený pro
přímý styk s potravinami na pracovní desky,
prkénka na maso apod.

Natura Oil

lněný olej, určený pro přímý
styk s potravinami

Natura Oil

velmi dobře do dřeva penetrující
pomalu vysýchavý olej

GA932

70 %

při 20 °C cca týden

pro přímý styk
s potravinami
EN71-3 dětský
nábytek a hračky

Aplikace: máčením, textilií nebo štětcem

Pozn. Materiály nedoporučujeme tónovat pigmenty a ani ředidly upravovat jejich aplikační viskositu.

Interiérové oleje & vosky

Doporučené pro interiérový nábytek a doplňky
Název produktu

Natura Oil
Natura Wax

lze použít i v kombinaci
s olejem GA1826

Kód produktu

Sušina

Zasýchání

GA1826

40 %

při 20 °C cca do 24 hod.

GX/83007-85

45 %

při 20 °C cca do 24 hod.

GX1225-0005

52 %

při 20 °C cca do 4-12 hod.

Interiérové oleje & vosky

Hard Wax Oil

je určený především pro renovaci
všech olejovaných povrchů,
v případě použití na neošetřený
povrch doporučujeme prvně
aplikovat olej GA1826

Aplikace: textilií, štětcem, popřípadě máčením (olej)

Pozn. Materiály je možné tónovat pigmenty řady GZ1000-xxxx. V případě potřeby lze oleje a olej-vosky ředit AT057.

Podlahové oleje & vosky

Podlahové oleje & vosky

Doporučené na dřevěné podlahy a schody
Název produktu

Kód produktu

Sušina

Zasýchání

Natura Oil

GA1828-0103

98 %

při 20 °C cca do 24 hod.

Natura Wax

GX1210-0101

97 %

při 20 °C cca do 24 hod.

Aplikace: navalováním, popřípadě stěrkou, pro aplikaci textilií nebo štětcem materiály řeďte AT057

Pozn. Materiály je možné tónovat pigmenty řady GZ1000-xxxx. Na renovaci podlah a schodů použijte GX1225-0005.

Exteriérové oleje & vosky

Exteriérové oleje & vosky

Doporučené pro aplikaci na venkovní výrobky
jako jsou dřevěné pergoly, ploty, zahradní domky atd.
Název produktu

Kód produktu

Sušina

Zasýchání

Natura Oil

GA1826-0109

42 %

při 20 °C cca do 24 hod.
při 35 °C cca 12 hod.

GA1103

32 %

při 20 °C cca do 24 hod.

GX1103-0010

47 %

při 20 °C cca do 24 hod.

Vindu Oil

poskytuje zvýšené odolnosti
proti růstu dřevokazných
hub a plísní

Vindu Wax Oil

doporučujeme použít jako
finální vrstvu systému
v kombinaci s olejem GA1103

Aplikace: textilií, štětcem, popřípadě máčením (oleje)

Pozn. Materiály pro venkovní použití doporučujeme z důvodů ochrany proti slunečnímu záření vždy tónovat
pigmenty řady GZ1000-xxxx. V případě potřeby lze oleje a olej-vosky ředit AT057.

Tónovací pasty
Oleje a vosky je možné
tónovat pigmenty řady
GZ1000-xxxx.

1002 transp. iron oxid žlutá
1003 oxid žlutá
1004 žlutá
2004 transp. iron oxid červená
2005 oxid červená
2006 červená
7002 černá
9002 bílá
6001 světle hnědá
6002 tmavě hnědá
Urychlovač zasýchání GZ1000-0141
cca 0,5-1 %. Použití urychlovače vždy
konzultujte s dodavatelem materiálu.

Tónovací pasty

Exteriérové oleje & vosky

Příprava povrchu
Dřevěný substrát musí být zbaven veškerých nečistot, suchý, hladký a obroušený brusným papírem lépe jemnější zrnitosti P220 nebo
P240. Pokud byl dřevěný substrát drásán kartáčováním - vhodné jsou jasan, dub, borovice nebo smrk, ujistěte se, aby nebyly póry příliš
hluboké či příliš ostré. V tomto případě by bylo obtížné olej do takových pórů zapracovat.

Aplikace
Materiál naneste na dokončovaný povrch doporučeným způsobem a nechte asi 10 - 15 min penetrovat do dřeva, na místech s větší
absorpcí aplikujte materiál i několikrát, do té doby dokud podklad již další olej neabsorbuje. Přebytečný olej nebo olej-vosk vytřete
z povrchu bavlněnou textilií, v případě větších ploch leštičkou a dokončený povrch nechte, pokud je to možné, vyschnout nejlépe přes noc.
Na druhý den aplikujte další menší vrstvu materiálu a dokončený povrch vytřete nebo přeleštěte. Průmyslovou aplikaci vždy konzultujte
s dodavatelem materiálů.
Množství oleje, které dokončovaný substrát absorbuje - nános, závisí hlavně na druhu dokončované dřeviny. Nános první vrstvy se
pohybuje v rozmezí - oleje 10-100 g/m2 a olej-vosky 10-40 g/m2. V dalších vrstvách jsou nánosy u všech materiálů už podstatně nižší
a pohybují v rozmezí zhruba 5-30 g/m2.

Běžná údržba a opravy olejovaných ploch
Běžná údržba
Denní běžné čištění pomocí navlhčené textilie, mopu atp. Pravidelná údržba pomocí údržbového oleje nebo olej-vosku

Opravy olejovaných ploch
Povrch očistěte vhodným čistícím prostředkem, popřípadě lehce obruste brusným papírem P220 a plochu důkladně zbavte prachu
z broušení. Na opravu použijte buď stejný materiál nebo doporučený údržbový olej-vosk. Materiál naneste na dokončovaný povrch
doporučeným způsobem a nechte asi 10 - 15 min penetrovat do dřeva. Přebytečný olej nebo olej-vosk vytřete z povrchu bavlněnou textilií,
v případě větších ploch leštičkou.

Upozornění
Všechny vysychavé oleje a olej-vosky jsou
vzhledem ke svému oxidačnímu způsobu
vysychání potenciálně samovznítitelné
látky.
Během aplikace dodržujte pravidla pro zacházení s těmito materiály. Použité znečištěné textilie vyperte nebo ponořte do vody
tak, aby jste zabránili přístupu vzduchu
a jejich možného samovznícení. Zajistěte
jejich ekologickou likvidaci.
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