
Technický List 

TVRDOVOSK PARKETOVÝ OLEJ 1030 

Kód: OE23 
  

 

Popis  

Směs vzácných přírodních olejů a pryskyřic obohacená o přírodní mikronizované vosky, která velmi 
účinně ochrání a obnoví dřevo při zachování jeho přirozené krásy. Je ideální pro přípravu všech druhů 
neošetřených dřevěných podlah, podlahových palubek, dubových a smrkových prken, korkových 
podlah, OSB desek a dalších. Stejně tak se může použít pro nátěry dřevěného masivního nábytku a 
dalších dřevěných prvků v interiéru. Povrch dřeva opatřený tímto tvrdým voskovým olejem není 
náchylný k zašpinění, odpuzuje vodu, je odolný proti oděru a je příjemný na dotyk. Jeho použitím 
dosáhneme rovnoměrnějšího barevného ztvárnění. Aplikuje se bez základního nátěru i mezibroušení, 
neodprýskává a nepraská. Je také vhodný pro dětské hračky dle EN71-3. Zaschlý nátěr je nezávadný 
pro lidi, zvířata a rostliny a nezávadný k životnímu prostředí. Podporuje zdravé bydlení. Odstíny: 
bezbarvý, nebo tónovaný dle vzorkovnice olejů a vosků. 

 Upozornění:  
některé exotické nebo vysoce probarvené dřeviny mohou bránit nebo výrazně zpomalit schnutí 
TVRDOVOSK PARKETOVÝ OLEJ 1030. V těchto případech je vhodné lehce aplikovat první vrstvu 
TVRDOVOSK PARKETOVÝ OLEJ 1030, pro usnadnění procesu sušení odvětrávat prostory.  
Určený pro použití pouze v interiéru! 

Příprava  
Povrch dřeva musí být čistý a suchý (max. 10% hm. vlhkost dřeva). Olej se neředí a před použitím 
nutno promíchat. 

Aplikace  
Štětcem, kartáčem k natírání podlah 150 nebo 250 mm nebo válečkem z mikrovláken se tence 
nanese ve směru vláken dřeva a důkladně rozetře. Nechá se zaschnout po dobu 6-8 hodin a provede 
se druhý nátěr. Při renovaci plochy již upravené olejem  stačí obvykle jeden nátěr na očištěný povrch. 

 

Technické parametry 

 - Hustota 0,86 g/cm3 
- Sušina 45 +-2 % 
 - Zápach slabý dle rostlinných olejů, po uschnutí bez zápachu 
 - Ředění neředěný, případně lze ředit pomocí Solvoil 04 
 - Klasifikace podle 2004/42/EU hodnota VOC (2010): prod.434 g/l 

 

Obsažené látky 
 Na bázi přírodních olejů a vosků (bodlákový olej, sójový olej, slunečnicový olej, karnaubský vosk), 
parafínů, sušidel a přísad. 



 

 

Aplikace štětec, kartáč, váleček, hadřík 
Teplota při aplik. + 10 °C až + 28 °C 
Doba schnutí celkové zaschnutí 12-18 hod. při normálním klimatu (23 ˚C/50% rel. vlhkost vzduchu). 
Při nízkých teplotách nebo vysoké 
vlhkosti se doba schnutí prodlužuje 
Vydatnost 10 - 15 m2 / l – vydatnost je různá podle typu ošetřovaného dřeva. 
Způsob dodávky Kovové obaly 1 l; 5 l; 20 l     

Skladování: 
Skladujte na studeném a dobře větraném místě. Pokud olej nepoužíváte, skladujte dobře uzavřenou 
plechovku. Držte plechovky stranou od horka, plamenů, jisker a ostatních zdrojů zapálení. Nenechte 
olej zmrznout. 

 

Upozornění: 
Piliny, bavlněný klůcek, papír a podobné produkty nasáknuté olejem a nechané v určitých 
podmínkách mohou být příčinou samovznícení. Proto v případě použití takovýchto materiálů 
zajistěte adekvátní větrání místnosti, aby bylo umožněno jejich rychlé uschnutí nebo je ponořte do 
vody až do jejich likvidace. 

 

Naše Technické Listy jsou připravovány na základě průběžných provádění testů. Přesto, že jsou naše 
doporučení podávána v dobré víře – jsou bez záruky. Skutečnost, že jsou aplikace prováděny 
v různých podmínkách a námi nekontrolovanými postupy, může být výsledek aplikace odlišný od 
našich zkoušek. Proto před výrobou musí být provedena zkouška aplikace pro kontrolu očekávaného 
výsledku.                                                        

 


