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HORNBACH Olej Na Pracovní Desky 
 
 atest pro přímý styk s potravinami 
 odpuzuje nečistoty a vodu 
 vysoce odolný proti skvrnám 
 
Vlastnosti 
Přírodní prodyšná impregnace proti vlhkosti a skvrnám. 
 
• interiér 
• péče + ochrana 
• ošetřuje a impregnuje 
• prodyšný 
• přirozený vzhled dřeva 
 
Účel použití 
Ideální na neošetřené a naolejované kuchyňské pracovní desky a silně namáhané nábytkové plochy. 
 
Odstín barvy 
Bezbarvý 
 
Stupeň lesku 
Matná 
 
Obsažené látky 
Lněný olej, zhuštěný olej na bázi dřevného oleje, olej z ořechů, mikrovosk, oxid hlinitý, kaolin, oxid zinečnatý, 
aluminosilikát, sikativy.  
 
GIS-Code 
- 
 
Označení 
VbF: A III 
 
Odolnost vůči povětrnostním vlivům 
Jen do interiérů. 
 
Ředidlo 
Používat neředěný. 
 
Vydatnost 
1 litr stačí na cca 20 - 50 m² při jedné vrstvě nátěru. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na 
objektu. 
 
Zasychání 
Suchý a schopný dalšího zpracování po 16 - 24 hod. Plná zatížitelnost po 7 - 10 dnech. Během schnutí 
plochu šetřete, chraňte ji před vlhkostí a zabezpečte optimální přívod čerstvého vzduchu (křížové větrání), 
abyste zabránili vzniku zápachu. Pokud vzduch stojí, použijte ventilátor. Ke každodennímu cištení 
naolejovaných ploch použijte pH neutrální cistidlo a vlažnou vodu. Pravidelne natírejte olejem, v prípade 
silného namáhání každý mesíc. 
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Nástroje 
Štětec, hadřík, houba, lakovací váleček, pad. 

Čištení nástrojů 
Čištění nástrojů okamžitě po použití čističem na štětce nebo univerzálním rozpouštědlem. 

Provedení nátěru 
Před použitím pečlivě promíchejte. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, nemastný, bez prachu a savý. 
Vlhkost dřeva by neměla činit více než 14 %. Staré nátěry a vosky, které uzavírají póry, bezezbytku odstraňte. 
Staré nátěry neuzavírající póry očistěte. Aby byl konečný vzhled povrchu kvalitní, zbruste dřevěnou plochu 
pečlivě hrubým brusným papírem zrnitosti 240 ve směru dřevěných vláken; používejte respirátor. Olej na 
pracovní desky naneste neředěný ve stejnoměrně tenké vrstvě štětcem, hadříkem, houbou nebo válečkem. 
Nechte 20 min. penetrovat do dřeva. Poté přebytečný olej pečlivě rozetřete, vetřete nebo odstraňte pomocí 
hubky nebo bavlněného hadříku. Na ploše nesmí zůstat stát žádný nevsáknutý olej. Nechte 16–24 hodin 
schnout, poté naneste druhou tenkou vrstvu oleje na pracovní desky tak, jak je popsáno výše. Je-li povrch 
po 1. nátěru na omak drsný, doporučujeme zbroušení za vlhka pomocí jemného brusného papíru a trochy 
oleje na pracovní desky. Silně savé plochy jako buk musejí být příp. natřeny olejem třikrát. 

Důležitá upozornění 
Aplikujte jen při teplotách nad +16 °C a při dobrém větrání. Prepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze 
a zajistete proti pádu a proti prípadnému úniku! Skladujte v chladu a suchu. Načatá balení uchovávejte dobře 
uzavřená. U načatých balení se může vytvořit škraloup. Škraloup před použitím odstraňte. 
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 
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte 
obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. 
Doplňující informace: 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 5 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie e od roku 
2010).  
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Pracovní materiály 
nasáknuté výrobkem, jako např. hadry na čištení, houby, brusné prášky atd. s nevysušeným olejem 
uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ve vodě a potom zlikvidujte, protože jinak hrozí na 
základě obsaženého rostlinného oleje nebezpečí samovznícení. Produkt sám o sobě není samozápalný. Při 
zasychání zajistěte dostatečné větrání. S ohledem na použité přírodní suroviny se může objevit zápach 
typický pro daný druh obsažené suroviny. Při použití stříkacích zařízení použijte schválenou ochranu 
dýchacích cest. Při broušení používejte ochranný respirátor na jemný prach! 

Odstranění 
Tento výrobek a jeho obal odevzdejte ve sběrně nebezpečných odpadů. Zbytky barvy v suchém stavu lze 
likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.  


