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HORNBACH Olej Na Pracovné Dosky 
 
 atest pre priamy styk s potravinami 
 odpudzuje nečistoty a vodu 
 vysoce odolný proti škvrnám 
 
Vlastnosti 
Prírodná priedušná impregnácia proti vlhkosti a škvrnám. 
 
• interiér 
• ošetrovanie + ochrana 
• ošetřuje a impregnuje 
• priedušný 
• prirodzený vzhľad dreva 
 
Účel použitia 
Ideálne na neošetrené a naolejované kuchynské pracovné dosky a silno namáhané nábytkové plochy. 
 
Farebný odtieň 
Bezfarebný 
 
Stupeň lesku 
Matná 
 
Obsiahnuté látky 
Ľanový olej, zhustený olej na báze drevného oleja, olej z orechov, mikrovosk, oxid hlinitý, kaolín, oxid 
zinočnatý, aluminosilikáty, sikatívy.  
 
GIS-kód 
- 
 
Označenie 
VbF: A III 
 
Odolnost voči poveternostným vplyvom 
Iba do interierov. 
 
Riediaci prostriedok 
Používať neriedený.  
 
Výdatnosť 
1 liter v závislosti od absorpčnej schopnosti povrchu dreva na cca 20 - 50 m² pri jednej vrstve náteru. Presnú 
spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte.  
 
Doba schnutia 
Suché a ďalej spracovateľné po 16 - 24 hod. Plná zaťažiteľnosť po 7 - 10 dňoch. Počas schnutia plochu 
šetrite, chráňte ju proti vlhkosti a zabezpečte optimálny prívod čerstvého vzduchu (krížové vetranie), aby ste 
zabránili vzniku zápachu. Ak vzduch stojí, použite ventilátor. 
 
Náradie 
Štetec, handrička, špongia, lakovací valček, pad. Nástroje čistite okamžite po použití čističom na štetce alebo 
univerzálnym rozpúšťadlom. 
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Čistenie náradia 
Nástroje čistite okamžite po použití čističom na štetce alebo univerzálnym rozpúšťadlom.  
 
Metóda natierania 
Pred použitím dôkladne premiešajte. Podklad musí byt suchý, pevný, cistý, nemastný, bez prachu a 
nasiakavý. Vlhkost dreva by nemala presahovat 15 %. Staré nátery a vosky, ktoré uzatvárajú póry, bezo 
zvyšku odstránte. Staré nátery neuzatvárajúce póry ocistite. Aby bol konecný vzhlad povrchu kvalitný, 
zbrúste drevenú plochu dôkladne hrubým brúsnym papierom so zrnitostou 240 v smere drevených vláken; 
používajte respirátor. Olej na pracovné dosky nanášajte neriedený v rovnomerne tenkej vrstve štetcom, 
handrickou, špongiou alebo valcekom. Nechajte 20 minút penetrovat do dreva. Potom prebytocný olej 
dôkladne rozotrite, votrite alebo odstránte pomocou špongie alebo bavlnenej handricky. Na ploche nesmie 
zostat stát žiaden nevsiaknutý olej. Nechajte 16 - 24 hodín schnút, potom naneste druhú tenkú vrstvu oleja 
na pracovné dosky tak, ako je popísané vyššie. Ak je povrch po 1. nátere na ohmat drsný, odporúcame 
zbrúsenie za vlhka pomocou jemného brúsneho papiera a trochy oleja na pracovné dosky. Silno nasiakavé 
plochy, ako je buk a korok, musia byt prípadne natreté olejom trikrát. 
 
Dôležité upozornenia 
Aplikujte len pri teplotách nad +16 °C a pri dobrom vetraní. Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe 
a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Skladujte v chlade a suchu. Načaté balenia uchovávajte dobre 
uzavreté. Pri načatých baleniach sa môže vytvoriť povlak na povrchu. Povlak pred použitím odstráňte. 
Nezabudnite: Tkanina nasiaknutá výrobkom sa môže sama vznietiť (v dôsledku obsahu ľanového oleja). 
Preto ju uschovávajte v dobre uzavretých ohňovzdorných plechových obaloch alebo ju pred odhodením 
nechajte rozloženú uschnúť na vzduchu (vonku). 
 
Bezpečnostné pokyny 
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
Zneškodnite obsah/nádobu v zberni nebezpečného odpadu.  
 
Doplňujúce informácie: Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 
400 g/l (kategória e od roku 2010). 
 
Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO POŽITÍ: 
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 
Pracovné materiály nasiaknuté produktom, ako napr. handry, hubky, brúsne prášky atd. s nevysušeným 
olejom uchovávajte vzduchotesne v kovovej nádobe alebo vo vode a potom zlikvidujte, lebo inak hrozí na 
základe obsahu rastlinného oleja nebezpečenstvo samovznietenia. Produkt sám o sebe nie je samovznetlivý. 
Pri zasychaní zaistite dostatočné vetranie. Vďaka obsiahnutým prírodným surovinám môže vzniknúť typický 
zápach. Pri použití striekacích zariadení noste schválenú ochranu dýchacích ciest. Pri brúsení noste 
protiprachovú masku! 
Odstranění 
Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave je 
možné likvidovať ako domový odpad. Na recikláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.  

 


