
1 z 3

 

INTERIÉR

Technické parametre

Oblasť použitia len pre použitie v interiéri
Lesk prírodný vzhľad
Zloženie na báze prírodného oleja
Obsah sušiny (hmotnostne) 80 % 
Viskozita (DIN4, 20 °C) 35 ± 2
Hustota (g/cm3) 0,94 ± 0,02
VOC (g/l) 0
Aplikácia štetcom, handričkou, leštiacim strojom
Aplikačná teplota 15 až 25 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40 – 65 %
Počet náterov 1 vrstva
Výdatnosť (m2/l) 30 m2 (v závislosti od druhu, savosti dreva a spôsobu aplikácie)
Schnutie (20 °C/40 – 65% RV) na dotyk 15 min.
  suchý 24 hod.
 úplne uschnutý 7 dní
Riedenie pripravený na použitie, riedenie neodporúčame
Skladovateľnosť 1 rok v neotvorenom obale pri teplote od 5 °C do 35 °C
Balenie  250 ml (+50 ml tužidlo); 0,75 l (+0,15 l tužidlo) a 2,5 l (+0,5 l tužidla)
Základné farebné odtiene bezfarebný

Certifikáty

EN 71-3 Osvedčenie o bezpečnosti hračiek. 
EN 12720:2014 Osvedčenie o odolnosti voči chemickým činidlám (trieda A, B, C a D).
EN 12722:2014 Odolnosť povrchu proti pôsobeniu suchého tepla.

Nábytkový olej 2K

Technický list

Dvojzložkový prírodný olej je určný na všetky drevené povrchy v interiéri, ako drevené podla-
hy, drevené obklady, drevený stôl, stoličky, kuchynské lavice a nábytok a hračky.

Vlastnosti produktu:
• jednovrstvová ochrana,
• nevytvára povrchový film,
• zvýrazňuje prírodnú krásu dreva,
• vysoká odolnosť proti oderu a poškriabaniu,
• nevytvára viditeľné začiatky alebo stopy prekrývania náteru
• vodoodpudivý,
• šetrný k životnému prostrediu (bez VOC).
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Aplikačné údaje

Príprava povrchu Drevo určené na ošetrenie musí byť suché a čisté. Prípadné zašednuté miesta vybrúste brús-
nym papierom P100 – P150. Chyby brúsenia sú u olejovaných povrchov obzvlášť zreteľné. 
Odstráňte z povrchu všetky nečistoty, mastnotu a drevný prach. Pred použitím produktu ne-
používajte výrobky, ako je nitrocelulóza, polyuretánové plniče alebo základný náter. 

 Ako plnič vymiešajte drevný prach s produktom a vyplňte všetky medzery a škáry. Po vy-
schnutí prebytočný produkt odstráňte brúsením.

Neošetrené drevené povrchy Povrch obrúste do požadovaného vzhľadu, odporúčame P80 – P120 pre prírodný vzhľad a 
P180 – P220 pre hladší ( jemnejší) vzhľad. Vytvorený prach z povrchu dôkladne vysajte. ásled-
ne z povrchu odstráňte zvyškový prach navlhčenou handrou.

Olejované drevené povrchy Odstráňte prach a nečistoty z povrchu navlhčenou tkaninou.
Staré nenatreté drevené povrchy Zvetraný povrch očistite podľa požadovaného vzhľadu, odporúčame obrúsiť s P80 – P120 

pre prirodzený vzhľad a P180 – P220 pre hladší ( jemnejší) povrch. Vytvorený prach z povrchu 
dôkladne vysajte. Následne z povrchu odstráňte zvyškový prach navlhčenou handrou.

Lakované drevené podlahy  Produkt neaplikujte priamo na lakované podklady. Starý lak z parkiet úplne odstráňte stro-
jom, prípadne ručne. Odstráňte všetky nečistoty, mastnotu a drevný prach a staré zvyšky 
laku z povrchu. Povrch obrúste do požadovaného vzhľadu, odporúčame obrúsiť s P80 – P120 
pre prirodzený vzhľad a P180 – P220 pre hladší povrch. Vytvorený prach z povrchu dôkladne 
vysajte. Následne z povrchu odstráňte zbytkový prach navlhčenou handrou.

Aplikácia Produkt sa používa ako dvojzložkový spolu s tužidlom. Použitá nádoba na tuženie by mala 
byť suchá a čistá. Tužidlo zmiešajte s produktom v pomere 5 : 1 (olej : tužidlo) a dôkladne pre-
miešajte a skontrolujte jeho homogenitu. V priebehu aplikácie produkt občas premiešajte.

 Natužená zmes by mala byť aplikovaná do 4 – 6 hod. 
 Pri práci dôkladne vetrajte.
Ručná aplikácia Odporúčame náter naniesť najprv na podlahu po okrajoch miestnosti, následne postupovať 

so spracovaním v úsekoch po cca 5 m2, aby ste stihli zmes zapracovať do povrchu. Nanášajte 
v 1 vrstve štetcom alebo handričkou cca na plochu 5 m2 a nechajte 15 min. pôsobiť. Preby-
točný olej odstráňte handričkou do 15 min. od aplikácie, až kým bude povrch suchý. Takto 
postupujte na ďalšiu plochu podlahy. Náter aplikujte v smere vlákien dreva, aby sa dosiahol 
homogénny vzhľad. 

Strojová aplikácia Odporúčame náter naniesť najprv na podlahu po okrajoch miestnosti, následne postupovať 
so spracovaním v úsekoch, aby ste stihli zmes zapracovať do povrchu. Použite stroj s červe-
ným padom pre nanesenie produktu na podklad. Aplikujte v úsekoch 5 – 10 m2. Nechajte 
pôsobiť 15 min. Prebytočný olej po 15 min. dôkladne odstráňte bielym padom, dokiaľ nie je 
povrch suchý. Aplikujte v smere vlákien dreva, aby ste získali homogénny vzhľad. Ošetrený 
povrch je pochôdzny a úplne uschnutý po 24 hod. 

Čistenie náradia použité náradie po aplikácií očistite mydlom a veľkým množstvom vody.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich na-

močte do nádoby s vodou a následne zneškodnite.
Dodatočné inštrukcie

• olej neaplikujte na povrch, na ktorom je pôvodný lak, farba (nitro, polyuretánové nátery ale-
bo iné základné nátery) – tie musia byť najprv odstránené;

• ak produkt nepoužívate, majte ho dobre uzatvorený; (možnosť „kožovatenia“ produktu vply-
vom vzdušnej oxidácie);

• obsah vlhkosti dreva by mal byť nižší ako 12 %;
• počas aplikácie a po aplikácii by malo byť priestor vetraný, aby sa podporilo schnutie;
• produkt by sa nemal nanášať, ak je teplota podkladu pod 10 °C;
• podlahu ošetrenú produktom, by ste nemali čistiť prostriedkom obsahujúcim amoniak;
• na natretú podlahu môžete vstúpiť po 24 hod. Pred uložením koberca počkajte 7 dní;
• nepremiestňujte produkt do iných nádob na uskladnenie. Prázdne obaly nepoužívajte na 

iné účely. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Za-
bráňte kontaktu s pokožkou a očami. Po použití si dôkladne umyte ruky.
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RENOJAVA s.r.o.
Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk aktualizované júna 2021

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné upozornenia Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Likvidácia obalov a odpadov Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/národnou legislatívou.

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.


