Technický list
Flügger Natural Wood Olej na Nábytek
Popis produktu
Proniká a uzavírá povrch dřeva před průnikem tekutin a špíny a brání tak nežádoucím průsakům a změnám
barvy. Poskytuje krásný, hedvábně matný povrch, který je odolný vůči otěru a snadno se čistí. Olej je možné
tónovat na bílo, takže povrch získá příjemný bělavý odstín.
- bezbarvá varianta může být natónována do požadovaných odstínů
- bezbarvá je vhodná i při kontaktu s jídlem
Aplikace
Používá se na nábytek a desky stolů ze všech druhů dřeva, např. borovice, jedle, dubu, buku, jasanu, mahagonu,
týku apod. Není vhodný na podlahy. Podklad musí být čistý, suchý, pevný a prostý zbytků staré barvy nebo laku.
Neošetřené nebo čerstvě broušené dřevo: Flügger olej na nábytek, bílý, důkladně promíchejte (i během
aplikace). Nanáší se štětcem ve vydatném množství. Olej vsákne do dřeva během 20 minut. Zbylý olej rozetřete
do míst, která ještě nejsou olejem dostatečně nasycena. Poté setřete přebytečný olej suchým bavlněným
hadrem. Před broušením počkejte 1 den.
Odtřete povrch a naneste dvě tenkré vrstvy suchým bavlněným hadrem. Mezi vrstvami počkejte 6-8 hodin. Po 20
minutách setřete nevsáknutý olej.
Dříve naolejované dřevo: Omyjte přípravkem Fluren na mytí dřeva. Naneste tenkou vrstvu oleje suchým
bavlněným hadrem. Po 20 minutách utřete zbytky oleje.
Hadr nasáklý olejem může vzplát, proto jej namočte do vody nebo spalte.
Tvrdé dřevo: Pro optimální odolnost proti vodě postupujte následovně: 1. den aplikujte jednu vrstvu, nechte 2025min a naneste druhou vrstvu. Před leštěním nechte zaschnout 30min. Spotřeba materiálu: 8m²/l. 2. den zřeďte
olej 40% minerálním terpentýnem, naneste jednu vrstvu a vyleštěte.
Čištění a údržba
Údržbu provádějte tenkou vrstvou oleje aplikovanou jemnou houbičkou.
Správná praxe: Zamezte kontaktu s vodou a kapalinami během 4-7 dnů po ošetření. Před použitím je doporučen
test na malé ploše a výsledek záleží na typu dřeva a jeho schopnosti vstřebat olej a pigment.
Technické údaje
Husotota:
Lesk:
Obsah sušiny:
Teplota při nanášení:
Vydatnost:

Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

0,84 kg/l
10, matný
35 % váhy, 38 % objemu
min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
neošetřené/broušené dřevo: 10-20 m²/l v závislosti na druhu dřeva
dříve naolejované dřevo:
cca 50 m2/l
24 hod.
plně vyzrálý: 4-7 dní
neředí se (tvrdé druhy dřev - viz výše)
minerální terpentýn
v uzavřených nádobách, v chladu
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Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554
610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.
Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené
informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.

