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HORNBACH Olej Na Dřevo Plus 

 
 stačí nanést jen 1 vrstvu 

 intenzivní dlouhodobá ochrana s odperlovacím efektem 
 hluboká impregnace dřeva  
 proti šednutí, vysoušení a praskání 

 

Vlastnosti 
Impregnující ošetřující olej na bázi rozpouštědel speciálně určený na dřevo. Spolehlivá dlouhodobá ochrana 
proti povětrnosti a UV záření díky vysokému podílu sušiny ve výši 52 %. Voda jednoduše odperlí, přesto olej 
ponechává póry otevřené, je prodyšný a reguluje vlhkost. Dodává povrchům mimořádnou robustnost, 

odpuzuje nečistotu a je trvale pochozí, chrání dřevo před vysoušením, zabraňuje šednutí, snižuje tvorbu 
prasklin a neodlupuje se. Optimální pro oživení barevného tónu dřeva, zdůrazní přirozenou kresbu dřeva 
(zvýrazní texturu). Lehce a rychle se nanáší: Pro dokonalou ochranu stačí jeden nátěr.  

 

Účel použití 
Ideální na vhodný na neošetřené nebo již naolejované, savé dřevo bangkirai v exteriéru, např. na zahradní 
nábytek, terasové podlahy, balkóny, nádoby na rostliny apod. Lze použít i na jiné druhy tvrdého dřeva v 

exteriéru. 
 

Odstín barvy 
Tento produkt je k dostání v různých barevných odstínech.  
 

Stupeň lesku 
- 
 

Obsažené látky 
Alkydová pryskyřice, lněný olej, organické a anorganické pigmenty, pomocné látky.  
 

Označení 
- 
 

Odolnost vůči světlu 
Velmi dobrá.  

 
Odolnost vůči povětrnostním vlivům 
Velmi dobrá.  

 

Ředidlo 
Používat neředěný. 
 

Vydatnost 
1 L stačí na cca 22 m² při jednom nátěru podle savosti a charakteru dřeva. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí 

zkušebního nátěru na objektu. 
 

Zasychání 
Pri +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelný po cca 24 hodinách. V závislosti na povětrnosti 

proschne cca za 1 týden. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit.  Během prvních 36 
hodin nesmí dřevo přijít do kontaktu s vlhkostí.  
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Nástroje 
Štětec, váleček, bavlněná utěrka.  

 

Čištení nástrojů 
Okamžitě po použití náčiní umyjte v čistícím prostředku nebo terpentýnové náhražce.  
 

Provedení nátěru 
Podklad musí být savý, čistý, suchý, nosný a beze stop prachu, mastnoty. Staré vosky a nátěry uzavírající 

póry odstraňte. Vlhkost dřeva by neměla být vyšší než 15 %. Staré dřevo, drsné a ohoblované povrchy 
obruste smirkovým papírem o hrubosti 120. Silně zvětralé povrchy zbruste až na zdravé dřevo.  
 

Olej na dřevo před použitím dobře protřepejte nebo promíchejte. Občas promíchejte i během aplikace.  
1. krok: Nezředěný olej nanášejte v rovnoměrně tenké vrstvě ve směru kresby dřeva, dokud je dřevo 
schopno olej absorbovat.  

2. krok: Po cca 15 min. odstraňte bavlněným hadříkem přebytečný olej, který se nevsákl. Na ploše nesmí 
zůstat stát žádný nevsáknutý olej. Nechte dobře proschnout (24 hod.). V případě potřeby opakujte nátěr, 
dokud není dřevo nasycené. Na dřevo, které bylo již ošetřeno olejem, stačí zpravidla 1 nátěr.  

 

Důležitá upozornění 
Neaplikujte v případě přímého dopadu slunečních paprsků a při teplotě pod +10 °C (platí pro okolní vzduch a 
podklad)! Uchovávejte v chladu, ale chraňte před mrazem a slunečními paprsky, v dobře uzavřené nádobě, 

ne společně s potravinami a krmivem. Aplikujete-li nátěr z více nádob, dbejte na stejné číslo šarže, abyste 
zamezili rozdílům v barevných odstínech nebo přechodům! 
Nezapomeňte: Tkanina nasáklá výrobkem se může sama vznítit (v důsledku obsahu lněného oleje). Proto ji 

uchovávejte v pevně uzavřených ohnivzdorných plechových obalech nebo ji před odhozením nechte 
rozloženou uschnout na vzduchu (venku). 
 

Bezpečnostní pokyny 
Doplňující informace: 

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.  
 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek  výrobku. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. 
Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. 

 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 700 g/l.  Mezní hodnota EU činí 700 g/l (kategorie A/f od roku 
2010). 

 

Skladování 
Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Uchovávejte 
v chladu, ale chraňte před mrazem a slunečními paprsky,  v dobře uzavřené nádobě, ne společně s 

potravinami a krmivem. 
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