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EXTERIÉR

Technické parametre

Oblasť použitia iba do exteriéru
Lesk prírodný polomatný vzhľad
Zloženie C10-C13 uhľovodíky, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, < 2 % aromatické látky, C14-C18, uhľo-

vodíky, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, < 2 % aromatické látky, hydrogenačne ľahké desti-
láty (ropné).

Obsah sušiny 36,7 ± 1 (% hmotnostne)
Viskozita (DIN4, 20 °C) 11“ ± 2
Hustota (g/cm3) 0,85 ± 0,02
VOC (g/l) Kat./podkat. A/h OR: 700g/l. Max. obsah VOC je: 533 g/l. 
Aplikácia štetcom, valčekom, handričkou, rúnom, namáčaním
Aplikačná teplota 15 až 25 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40 – 65 %
Počet náterov 1 – 2 vrstvy
Výdatnosť (m2/l) 10 – 12 m² (mäkké drevo) 

15 - 18 m² (tvrdé drevo) (v závislosti od druhu, savosti dreva a spôsobu aplikácie)
Schnutie (20 °C/40 – 65 % RV) na dotyk 4 – 6 hod.
  suchý 24 hod.
Riedenie pripravený na použitie, neriediť
Skladovateľnosť 2 roky v neotvorenom obale pri bežných skladovacích podmienkach (teplote od 5 °C do 35 °C)
Balenie  0,9 l; 2,5 l; 15 l. Uchovávajte produkt dobre uzavretý, pre zabránenie oxidácie produktu.
Základné farebné odtiene 3900 bezfarebý, 3901 natural, 3902 tmavý (lieskový) orech, 3903 horčicový, 3904 hnedý

Aplikačné údaje

Príprava povrchu Odstráňte všetky nečistoty, mastotu a drevný prach z povrchu. Vlhkosť dreva by mala byť max. 
20 %. 

Odporúčanie Dreviny s vysokým podielom trieslovín a obsiahnutých látok nechajte najprv cca 3 mesiace 
zvetrať vplyvom počasia (slnko dážď vietor). Následne povrch ošetrite Odšeďovačom Naturalis 
oils a natrite Exoticým olejom.

Nový drevený povrch obrúste brúsnym papierom P80/P120. Dôkladne vyčistite prach z brúsenia.
Staré nenatierané drevo  obrúste brúsnym papierom P80/P120 alebo očistite povrch dreva pomocou Odšeďovača dre-

va Naturalis Oils.

Exotický olej

Technický list

Pigmentovaná penetračná náterová hmota na báze prírodného oleja určená na natieranie ter-
modreva a na exotické i európske tvrdé dreviny. Exotický olej je vhodný na terasové dosky, zá-
hradný nábytok a drevené fasády. Krásna prírodná povrchová úprava, so zvýšenou odolnosťou 
proti UV žiareniu, nepraská, neodlupuje sa, odpudzuje vodu, je nelepivý, neobsahuje olovo ani 
iné ťažké kovy. 

Vlastnosti produktu:
• krásny prirodzený povrch,
• nevytvára povrchový film,
• zvýšená odolnosť voči UV žiareniu
• jednoduchá lokálna údržba a opravy náteru,
• vodoodpudivý
• náter nepraská,
• neobsahuje olovo,
• pripravený na použitie.
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Natierané drevené povrchy Nikdy neaplikujte produkt na predtým nalakované povrchy. Staré nátery/laky (okrem pre-
došlého náteru Exotickým olejom) musia byť kompletne odstránené obrúsením povrchu. 
Dôkladne odstráňte vzniknutý prach z brúsenia.

Aplikácia Pred použitím produkt dôkladne premiešajte a skontrolujte jeho homogenitu. Počas 
aplikácie olej občas premiešajte. Zabezpečte dostatočné vetranie. Produkt je pripravený na 
použitie, nepotrebuje riedenie. 
Neaplikujte na priamom slnku alebo daždi. 

Záhradný nábytok Naneste výrobok v jednej vrstve štetcom, valčekom, handričkou, alebo namáčaním. Preby-
točný olej stiahnite vhodnou textíliou, prípadne štetcom.

Podlahy a terasové dosky Naneste produkt štetcom, valčekom, handričkou, alebo namáčaním. Pre dosiahnutie kraj-
šieho vzhľadu, prebytočný olej stiahnite vhodnou textíliou. Počkajte najmenej 24 hodín me-
dzi dvoma nátermi. Nanášajte v smere vlákien dreviny pre získanie homogénneho vzhľadu. 
Ošetrovaný povrch je pochôdzny po 24 hodinách.

Údržba povrchu (ak bol povrch predtým ošetrený Naturalis Oils Exotickým olejom)
 Vyčistite povrch od špiny a mastnoty a urobte jemné prebrúsenie pôvodného olejovaného-

náteru (P120) 
Dôkladne odstráňte vzniknutý prach. 
Opakujte proces ako je popísaný v časti Aplikácia. 
Údržba by sa mala vykonávať pravidelne na začiatku sezóny, keď povrch vykazuje známky 
opotrebovania.

Čistenie náradia Riedidlom a čističom štetcov Naturalis Oils alebo minerálnym liehom.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich na-

močte do nádoby s vodou a následne zneškodnite.

Certifikáty

EN 71-3 Osvedčenie o bezpečnosti hračiek. 

Výstražné a bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné pokyny     

 NEBEZPEČENSTVO
 Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Škod-

livý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/
otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/
ochranné okuliare/ochranu tváre. Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické in-
formačné centrum alebo lekára. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte 
všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. Nevyvolávaj-
te zvracanie. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Likvidácia obalov a odpadov Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

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


