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4  20.01.2010 WOODEX WOOD OIL 
TYP Olej na dřevo do exteriéru, obsahuje voduodpudivé látky a 

látky zabraňující degradaci dřeva.
UŽITÍ Určen zejména na povrchovou úpravu zahradního nábytku z 

exotických dřevin, jako např. teak, dub a mahagon. Další 
objekty jsou mola, ploty, dveře.  Není vhodný do skleníků či 
výběhů pro zvířata.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Netěkavé látky Asi 30 vol%

EU VOC (kat A/h): 750 g/l 2010. VOC výrobku max. 750 g/l

Prakt. spotřeba Neopracované dřevo
Ohoblované dřevo

asi 5-10 m²/l
asi 10-15 m²/l

Hustota asi 0,85 g/ml

Doba schnutí, 
+23°C
- proti prachu
- suchý

za 8 hod
za 1 den
Vyvarujeme se však přílišné mechanické zátěži v průběhu 
prvních pár dní. Případnou další vrstvu lze nanést druhý den.

Ředidlo, mytí 
pomůcek

Neředí se. Pomůcky umyjeme ihned po použití ředidlem.

Konečný efekt Vsákne se do dřeva a obvykle nevytváří viditelný film.
Odstíny Bezbarvý, zelený a hnědý. 

POKYNY PRO POUŽITÍ
Příprava povrchu Z povrchu odstraníme odlupující se barvu, špínu, prach a 

plíseň. Staré vrstvy barev a laků odstraníme. 
Natírání Před použitím přípravek pečlivě promícháme.

WOODEX PUUÖLJY  nanášíme štětcem, houbou nebo 
stříkáním.        I máčení je možné. 
Nanášení opakujeme podle kvality povrchu  dokud se olej 
nepřestane vsakovat. Přebytečnou vrstvu setřeme asi po 30 
minutách. 

Podmínky pro 
použití

Povrch musí být suchý. Při práci a schnutí oleje má být teplota 
vzduchu, povrchu a výrobku nad +10°C a relativní vlhkost 
vzduchu pod 80%. 

MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU, 
OBJEDNEJTE SI JEJ ZDE.

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi.  Všechny 
údaje jsou jen informativní, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme 
ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá  
výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.
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