
Strana 1 z 2 – OLEJ NA DVERE

TECHNICKÝ LIST | INTERIÉR

OLEJ NA DVERE

Ideálny na ochranu interiérových dverí z dreveného ma-
sívu.

Bezfarebný, polomatný – alebo ako alternatíva v odtieni 
surové drevo (natural) – konečný náter na drevo, ktorý 
kombinuje výhody prírodných voskov a olejov v jednom 
výrobku. Je odolný proti nečistotám, vode, oteru a zaisťuje 
hladký povrch dreva. Ľahko sa aplikuje, bez nutnosti 
použiť podkladový náter a bez nutnosti medzibrúsenia čo 
predstavuje úsporu času aj finančných prostriedkov. Olej 
na dvere je vhodný na drevené povrchy, nepraská, neod-
lupuje sa a netvorí šupinky.

Je odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, 
ovocnej šťave, mlieku a vode; podľa DIN 68861-1A. Suchý 
povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny je vhodný 
na detské hračky podľa EN 71.3, dolný voči slinám a potu 
podľa DIN 53160

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

oBLasti použitia

Ideálny na ochranu drevených interiérových dverí.  

Obsiahnuté látky

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečni-
cový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk, 
kandelilový vosk), parafínov, sikatív (sušiace činidlá), 
a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín 
(bez obsahu benzénu). 

FareBný odtieň

3033 surové drevo (natural)

3060 bezfarebný, polomatný

Fyzikálne vlastnOsti

Hustota 0,90 – 1,3 g/cm3
Viskozita > 70 s, DIN EN ISO 2431/ 3mm, viskózny
Zápach slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápachu

Bod vzplanutia > 61 °C podľa DIN EN ISO 2719
Balenie: 1 l
Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 24 m2, v závislosti od
stavu povrchu dreva.  Hodnota sa vzťahuje na hladký, 
obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo 
výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt
(Kat.A/e) 400 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 
400 g/l.

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný 
v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, skla-
dujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PríPrava POvrchu

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený 
mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Osmo Olej na dvere je 
pripravený ihneď na použitie, nerieďte. Dobre premiešajte. 

Staré nátery s otvorenými pórmi dôkladne očistite. Staré 
lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, 
väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Pri 
brúsení používajte masku proti prachu. Pred aplikáciou 
oleja odstráňte z povrchu zametaním a vysávaním prach 
z brúsenia.

Ak je to možné, aplikujte prvý náter zo všetkých strán ešte 
pred zmontovaním. Výsledný náter je ovplyvnený viace-
rými faktormi, napr. stavom a textúrou dreva. Z tohto 
dôvodu odporúčame skúšobnú aplikáciu. Ak sa vyžaduje 
ďalšia ochrana dreva proti zmodraniu, hnilobe alebo dre-
vokaznému hmyzu, najskôr ošetrite drevo Osmo Impreg-
náciou*. 

*(Výrobky z obsahom biocídov používajte bezpečne. Pred 
použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené infor-
mácie o prípravku). 

sPôsOby aPlikácie

Náter naneste rovnomerne v tenkej vrstve v smere vlákien 
dreva na suché a čisté drevo a dôkladne rozotrite. Použite 
Osmo štetec alebo valček. Počas schnutia zaistite dobré 
vetranie.  Po uschnutí aplikujte druhý náter tiež v tenkej 
vrstve.

čistenie pracovného náradia

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

DOba schnutia

Približne 24 hod. (pri bežných klimatických podmienkach, 
23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych tep-
lotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba 
schnutia. Zabezpečte dostatočné vetranie. 

uPOzOrnenie

Nanesenie výdatnej vrstvy náteru alebo nedostatočné 
vetranie vedie k predĺženiu doby schnutia. Osmo Olej na 
dvere 3060 zvýrazňuje prirodzený farebný odtieň dreva 
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(trvalo mokrý efekt). Na tmavé typy dreva a na tvrdé drevo 
s vysokým podielom extrahovateľných obsiahnutých látok 
(ako sú wenge, merbau, jatoba a pod.) odporúčame použiť 
Osmo Čistý vosk na exotické dreviny č. 1101. Odporúčame 
vždy vykonať skúšobný náter.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
A LIKVIDÁCIA

Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokož-
kou, očami a odevom. Zabráňte vdychovaniu výparov 
a aerosólov. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dis-
pozícií obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre 
vetranom priestore. 

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú 
týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzdu-

chotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). 
Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám trie-
dy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je 
k dispozícií na vyžiadanie.

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym 
nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu 
len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú 
uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. 
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia 
alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.
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