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EXTERIÉR

Technické parametre

Zloženie zmes tungového oleja a rozpúšťadla
Obsah sušiny 97 %
Spotreba  1 liter na cca 15 – 30 m2 (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Aplikačná teplota min. 5 °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
Základné farebné odtiene 1000 bezfarebný 1107 čerešňa 1115 perleťový šedý tmavý
 1100 biely 1108 gaštan 1118 jedľová zeleň
 1101 borovica 1109 tík
 1102 svetlý dub 1110 orech
 1103 dub rustikálny 1111 mahagón
 1104 pínia 1112 palisander
 1105 jelša 1113 vidiecky šedý
 1106 vlašský orech 1114 antracitový šedý

Aplikačné údaje

Príprava povrchu Drevo určené na ošetrenie musí byť suché a čisté. Prípadné zašednuté miesta vybrúste brús-
nym papierom P100 – P120.

Aplikácia Tungový olej nanášajte pomocou štetca alebo handričky. Nanášajte len také množstvo oleja, 
ktoré dokáže vsiaknuť do povrchu bez vytvorenia mohutnej olejovej vrstvy. Lesklé škvrny na 
hrčiach (sukoch) a prebytočný olej odstráňte ešte pred uschnutím (asi po 15 min) suchou han-
dričkou. 

Počet vrstiev Náter podľa potreby viackrát zopakujte. Na nové drevo aplikujte 2x v tenkých vrstvách. Ob-
zvlášť dôkladne napustite okraje – priečne rezy drevených profilov. Počas aplikácie a schnutia 
zabezpečte dostatočné vetranie. 

Doba schnutia 24 – 48 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia a savosti dreva)
Údržba odporúčame pravidelnú údržbu 1 x za 2 roky
Kompatibilita Tungový olej je možné použiť na moridlo, tmel na drevo, plnič pórov

Tungový (orechový) olej

Technický list

Tiež nazývaný čínsky drevný orechový olej je prírodný olej vylisovaný z orechov tungového 
stromu a je dodávaný v zmesi s nearomatickým rozpúšťadlom.

Tungový olej je vhodný na všetky typy drevín vrátane bambusu a iné exotické dreviny (teak, 
akácia, mahagón…). Ideálny na zvislé plochy ako sú fasády, ploty, altánky, pergoly, okná. Po-
skytuje výbornú ochranu proti vode a oderu predovšetkým v exteriéri. Drevo spevní a zane-
chá pekný, príjemne matný elastický povrch, ktorý zároveň zvýrazní štruktúru dreva. Na pocit 
je mäkký, ale nelepivý, pružný. Chráni drevo pred zosychaním, tvorbou prasklín a umožňuje 
drevu dýchať. V porovnaní s inými olejmi v exteriéri, povrchy napustené Tungovým olejom sú 
odolnejšie, viac odolávajú žltnutiu, vode a plesniam.
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Čistenie Povrchy s  úpravou Naturalis sú ľahko udržiavateľné. Hrubé nečistoty odstráňte metlou 
a  zmetákom. Následne očistite handričkou za vlhka. Po vyschnutí podľa potreby naneste 
vrstvu oleja Naturalis Oils.

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

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.


