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Technické parametre

Zloženie zmes modifikovaného tungového a ľanového oleja a rozpúšťadla
Obsah sušiny 60 %
Spotreba  1 liter na 10 – 15 m2 (v závislosti od druhu a savosti podkladu)
Aplikačná teplota 10 – 25 °C
Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby, +5 až +25 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame sklado-

vať uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť
Balenie (v litroch) 0,9; 2,5; 5, 10

Aplikačné údaje

Príprava povrchu Povrch kameňa musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty, nečistôt a prachu. Pred použitím olej 
premiešajte.

Aplikácia Nanáša sa štetcom alebo valčekom. Nanášať iba množstvo, ktoré vsiakne do kameňa. Po cca. 
20 min. sa nevsiaknutý olej zotrie suchou handričkou. Teplota aplikácie 10 – 25 °C. Olej sa 
neriedi, je v stave pripravenom na použitie. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné 
vetranie.

Počet vrstiev Náter podľa potreby zopakujte. Druhý náter sa aplikuje min. po 8 – 24 hodinách. Počas apliká-
cie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.

Doba schnutia  cca 12 – 24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)
Údržba odporúčame pravidelnú údržbu 1 x za 1 – 2 roky
Čistenie povrchy s úpravou Naturalis Oils sa dajú ľahko udržiavať. Hrubé nečistoty odstráňte metlou 

a zmetákom. Následne očistite handričkou za vlhka. Po uschnutí podľa potreby naneste vrstvu 
produktu Naturalis Oils.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich namoč-
te do nádoby s vodou.

Špeciálny olej na kameň

Technický list

Olej vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírodných olejov a nearomatizovaného roz-
púšťadla. Je to tzv. „vysychavý olej“, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom Obsahuje 
zložky, ktoré redukujú účinok UV-žiarenia.

Špeciálny olej na kameň je exteriérový olej určený na ochranu a dekoráciu kameňa, kamen-
ných obkladov z pieskovca a iných pórovitých druhov kameňa, tehly, kameniny. Vhodný je ako 
impregnácia kamenných obkladov okolo krbov, na impregnáciu betónových podláh, ume-
leckých predmetov z kameňa, terás v interiéri a exteriéri. Impregnovaný povrch si zachováva 
pórovitosť, zvýrazňuje prírodnú štruktúru kameňa a zároveň odpudzuje vodu. Slúži k ľahšej 
údržbe kamenných povrchov, vhodný tiež na údržbu pomníkov a kamenných sôch. Obnovuje 
prirodzenú farbu a vzhľad kameňa, zanecháva mokrý efekt. Nevhodný na leštené kamenné 
povrchy.
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Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

 Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov.
Likvidácia obalov a odpadov Zvyšok materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k ukladaniu komunál-

neho odpadu. 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.


