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Koopmans YAGOLIE PARKIET

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba bezfarebný, 6 transparentných odtieňov

Lesk polomatný

Zloženie na báze ľanového a tungového oleja

Obsah pevných látok 70 % obj.

Špecifická hustota 1,02 kg/l pri 20 °C

Balenie 1 l; 5 l

Aplikačné údaje

Nástroje štetec, valček, bavlnená handrička

Schnutie 12 – 24 hod.

Výdatnosť 20 – 25 m²/l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)

Riedenie pripravený na použitie, neriediť

Povrchy drevo v interiéri, aj na exotické dreviny

Aplikačné podmienky teplota nad +10 °C a relatívna vlhkosť do 85 %

Čistenie nástrojov nitroriedidlo

Pracovný postup

Príprava povrchu Povrch by mal byť pevný, suchý, čistý bez nečistôt, mastnoty a  pod. Max. vlhkosť nesmie 
prekročiť 15 %.

Odporúčaný pracovný postup Nanášajte v  tenkej vrstve, rovnomerne. Optimálne podmienky pre nanášanie sú 15 – 25 °C 
a relatívna vlhkosť vzduchu 40 – 60 %. 15 min. po ukončení aplikácie olej bavlnenou handrič-
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Prírodný tvrdý olej na drevené podlahy v interiéri na báze ľanového a tungového oleja, s vysokým ob-
sahom pevných látok. Produkt dokonale impregnuje povrch dreva a chráni ho pred prenikaním škvŕn 
a špiny, zabraňuje vysušeniu a zdôrazňuje prirodzenú krásu dreva. Parkety a vnútorné drevené podla-
hy povrchovo upravené olejom, nevyžadujú náročnú starostlivosť, jednoducho sa udržiavajú, dokon-
ca aj pri intenzívnom používaní. Produkt je tiež vhodný na drevený interiérový nábytok. Prirodzené 
zloženie ľanového a tungového oleja zaručuje odolnosť voči oderu a vytvára antistatický povrch, úplne 
nahradzuje laky. Povrch je na dotyk teplý, zamatový a zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva. Je možné 
pretierať vodnými, ako aj alkydovými lakmi.

Výhody
• drevo oživuje a trvalo chráni 
• jednoduchá aplikácia 
• pohodlná starostlivosť o povrchy 
• zamatový povrch s hydrofóbnymi vlastnosťami 
• priaznivý pre životné prostredie 
• zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva
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kou vmasírujte do povrchu dreva krúživými pohybmi. Náter je suchý po 24 hod. Ak je povrch 
po prvom nátere drsný na dotyk, mal by byť prebrúsený s brúsnym papierom P180 – P220 
a zbavený prachu. Na takto pripravený povrch naneste druhú vrstvu a rozotrite ručne alebo 
mechanicky. Po 24 hod. sa odporúča nanesenie vosku z  radu Koopmans. Vosk naneste po 
celej ploche štetcom alebo mäkkou handričkou a po 10 min. vmasírujte do podkladu. Takto 
ošetrenú podlahu môžete používať po 24 hod. Celkové vytvrdenie povrchu sa dosiahne po 
7 – 14 dňoch (závisí od druhu dreva). Pre farebný efekt naneste najskôr farebný odtieň a potom 
bezfarebnú vrstvu.

 Povrchy ošetrené Yagolie je možné čistiť vodou, prípadne jemným čistiacim prostriedkom na 
umývanie povrchov ošetrených olejom.

 Drevené podlahy, ktoré potrebujú renováciu a  neboli impregnované voskom je možné po 
očistení ošetriť jednou vrstvou produktu. Podlahy, ktoré už boli ošetrené voskom, je potrebné 
prebrúsiť, očistiť a naniesť jednu vrstvu oleja a jednu vrstvu ochranného vosku. Doporučujeme 
raz za rok kontrolu danej oblasti a vykonať ošetrenie povrchu.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia

 POZOR

 Horľavá kvapalina a pary.

 Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/
horúcich povrchov. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Noste ochranné rukavice 
a ochranný odev. V prípade požiaru: na hasenie použite hasiacu penu, oxid uhličitý. Uchová-
vajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte na dobre 
vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

 Karta bezpečnostných údajov je k dispozícií na vyžiadanie.

Likvidácia Odporúčania pre likvidáciu: v súlade s platnými predpismi.

 Ekológia – odpady: zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo 
metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.


