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Olej na zahradní nábytek

Informace o výrobku
309

Gartenmöbelöl

KREIDEZEIT olej na zahradní nábytek je určen jak k prvnímu
ošetření nového zahradního nábytku, tak i k udržovací péči
a oživení již naolejovaného dřeva.
Vzhledem k tomu, že je olej odolný vůči ušpinění, voděodolný
a vykazuje dobrou difuzi vodních par, je jím dřevo trvale
chráněno před zvlhnutím a ztrouchnivěním.
KREIDEZEIT olej na zahradní nábytek je bezbarvý, vniká hluboko
do dřeva, oživuje barevný vzhled a obnovuje kresbu dřeva.
Kvůli oživení barvy zešedlého dřeva a ochraně před zešednutím
u neošetřeného dřeva je možné do oleje na zahradní nábytek
přimíchat pigmenty, viz náš vzorník barev „Pigmenty v oleji“.
Je vyroben z přírodních a obnovitelných surovin.
Není vhodný k ošetření lakovaných povrchů.
●

SLOŽENÍ

Lněný olej, zahuštěný lněný olej, zahuštěný dřevní olej,
glycerinový ester kalafuny, balzámový terpentýnový olej,
bezolovnatá sušidla (bez kobaltu).
●

VHODNÉ NÁSTROJE

Dobrý lakovací štětec s přírodním vlasem, houbičky odolné vůči
rozpouštědlům, bavlněný hadřík
●

POŽADAVKY NA PODKLAD

Povrch musí být neošetřený, čistý, suchý, nemastný a savý.
Doporučujeme aplikovat zkušební nátěr na skrytém místě, abyste
mohli vyhodnotit případné změny v barevnosti dřeva.
Nepoužívejte na mokré dřevo!
●

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nové neošetřené a příliš hladké dřevo „otevřete“ broušením
(P100 nebo P120), hrany zaoblete a zbavte prachu. Smolníky
ve dřevě jehličnatých dřevin vymyjte alkoholem (výr. 461).
Zvětralé dřevo vyčistěte a popř. trochu vyleštěte broušením
(P100 nebo P120).

●

Olej na zahradní nábytek naneste vydatně a rovnoměrně
štětcem, hadříkem nebo houbičkou. Po 20–30 minutách
působení otřete celý povrch suchým hadříkem, který nepouští
vlákna, přičemž důkladně odstraňujte všechna nerovnoměrně
rozetřená místa tak dlouho, dokud nebude mít povrch
rovnoměrně hedvábný vzhled.
U hodně sukovitého dřeva je nutné ve větší míře dávat pozor na
nerovnoměrně rozetřená (stečená) místa, protože jinak
zůstanou na povrchu lesknoucí se místa, kvůli kterým bude mít
dřevo kropenatý vzhled.
Olej na zahradní nábytek nesmí na dřevě vytvořit vrstvu, ale
musí do dřeva proniknout a vyplnit póry.
Stečená místa mají podobu mokrých lesklých kapek a jezírek.
Neodstraněná stečená místa nemusejí řádně vyschnout,
zůstávají lepkavá a způsobují nejednotný lesk. Taková místa
nepřetírejte, ale odstraňte škrabkou nebo vlhkou houbičkou na
nádobí a případně znovu ošetřete.
Při prvním ošetření nového dřeva je nutné provést min. 2 nátěry
olejem na zahradní nábytek, při následné péči a oživení
1–2 nátěry.
Pokud bude povrch po uschnutí prvního nátěru hrbolatý, je
případně možné jej před dalším nátěrem přebrousit (P120 až
P150).
●

ČIŠTĚNÍ

Při nepatrném znečištění stačí vyčistit naolejované dřevo pouze
vlažnou vodou bez použití přísad. V případě silnějšího
znečištění použijte jemný mýdlový louh (Marseillské mýdlo,
výr. 220)
●

Pamatujte:
Ze dřeva neodstraněné železné piliny mohou při úpravách
s použitím oleje na zahradní nábytek způsobit změny
v zabarvení.
Kovové šrouby a kování na zahradním nábytku by měly být
v nerezovém provedení, protože jinak může při jejich přetření
olejem dojít k ztmavení barevnosti.

ZPRACOVÁNÍ

Teplota během aplikace a schnutí min. 10 °C po dobu
minimálně 48 hodin. Během této doby je třeba chránit povrch
před deštěm a vlhkostí.

DOBA SCHNUTÍ

Zasychá a znovu jej lze přetřít po cca 24 hodinách při 20 °C.
Vysoká vlhkost vzduchu, chlad, podklad obsahující třísloviny
(dub atd.) a nadměrné množství použitého oleje mohou dobu
schnutí výrazně prodloužit. Proto nepřekračujte množství
a během aplikace kontrolujte spotřebované množství oleje.
Finálního zatvrzení je docíleno po cca 4 týdnech, během této
doby doporučujeme manipulovat s nábytkem opatrně.
●

SPOTŘEBA

Podle savosti podkladu cca 0,04 – 0,10 l/m2 na jeden nátěr.
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●

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

Okamžitě po použití vyprat v Portugalském balzámovém
terpentýnovém oleji (výr. 447), nebo teplém mýdlovém louhu
(Marseillské mýdlo, výr. 220).

●

●
●

OZNAČENÍ PODLE CHEMVOCFARBV

Maximální povolený obsah VOC: (kat. A/f): 700 g/l (2010)
Výrobek obsahuje maximálně 490 g/l VOC ve stavu
připraveném k použití.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI:
GHS02, GHS08, GHS07, GHS09

SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ
STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI : H226 Hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do
dýchacích cest může způsobit smrt. H312 Zdraví škodlivý při styku
s kůží. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při
vdechování. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky. EUH 208 Obsahuje Portugalský balzámový terpentýnový olej.
Může vyvolat alergickou reakci.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P102 Uchovávejte mimo dosah
dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233
Uchovávejte obal těsně uzavřený. P240 Uzemněte obal a odběrové
zařízení. P241 Používejte elektrické / ventilační / osvětlovací
/zařízení do výbušného prostředí. P242 Používejte pouze nářadí
z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte preventivní opatření proti
výbojům statické elektřiny. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu
/ plynu / mlhy / par / aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte
mýdlem a vodou. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte
ani nekuřte. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných
prostorách. P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte
z pracoviště. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle /
obličejový štít. P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P301+312 PŘI POŽITÍ: V případě nevolnosti volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a
mýdla. P303+361+353 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou/osprchujte. P304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste
postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P321 Odborné ošetření (viz
pokyny na tomto identifikačním štítku). P322 Cílená opatření (viz
pokyny na tomto identifikačním štítku). P330 Vypláchněte ústa. P331
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P332+313 Při podráždění kůže:
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P333+313 Při podráždění kůže
nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+313
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím
vyperte. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím
vyperte. P370+378 V případě požáru: K hašení použijte pěnu
odolnou vůči alkoholu. P391 Uniklý produkt setřete. P403+235
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405
Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal a zajistěte likvidaci.

VELIKOST BALENÍ

Výrobek č. 309
0,5 l
Ceny viz platný ceník.

až na 8 m2

SKLADOVÁNÍ

Pokud je chráněn před mrazem a skladován ve vzduchotěsně
uzavřeném obalu, je minimální doba životnosti produktu
min. 2 roky.
●

LIKVIDACE ZBYTKŮ PRODUKTU

Zbytky produktu nevylévejte do odpadních vod, ale uskladněte
je ve vzduchotěsně uzavřeném obalu a později spotřebujte.
Zaschlé zbytky produktu mohou být vhozeny do komunálního
(domovního) odpadu. Obaly zbavené zbytků produktu
odevzdejte do sběrných surovin. Je třeba dodržovat platná
úřední ustanovení týkající se likvidace zbytků laků a barev.
●

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při roztírání dbejte na to, aby se olej nedostal do kontaktu
s porézním izolačním materiálem. I tady hrozí riziko
samovznícení! Pamatujte na možné alergické reakce vyvolané
přírodními látkami.
Kvůli obsahu schnoucích olejů vzniká nebezpečí
samovznícení hadrů na čištění a nanášecích textilií!
Rozložené nasáklé hadry sušte venku nebo je uchovávejte
v uzavřených ohnivzdorných obalech (plechovka).
Kvůli přítomnosti přírodních olejů může docházet na plochách
s malým dopadem světla k zežloutnutí. Zasychání přírodních
olejů může být provázeno typickým zápachem, který časem
vymizí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu našich
zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům životního
prostředí, jakož i různému charakteru podkladu musíme vyloučit
závaznost pro všeobecnou právní platnost jednotlivých
doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet, zda je
výrobek vhodný pro daný účel použití (zkušební nátěr).
Při novém vydání nebo změně výrobku pozbývá tento text své
platnosti. V současné době nejnovější informace o produktu
obdržíte přímo ve firmě KREIDEZEIT nebo na internetu:
www.kreidezeit.cz
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