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Likvidace produktu

Bezpečnostní pokyny

Speciální olej z rostlinných surovin upravující vlhkost. Jednoduché řešení pro oživení 
neošetřeného nebo naolejovaného  zahradního nábytku z tvrdého i měkkého dřeva. 
Dřevěný zahradní nábytek bude opět vodě odolný a získá decentní lesk a barvu. Teakový 
olej ve spreji biopin neobsahuje žádné biocidní účinné látky. 
K ošetření neošetřeného nebo naolejovaného zahradního nábytku z tvrdého nebo 
měkkého dřeva. je vhodný skoro pro všechny druhy dřeva v exteriéru, jako např. 
bangkirai, massaranduba, robinie, modřín, douglaska a tlakově impregnovaná dřeva 
jehličnanů. 
Isoalifáty, přírodní rostlinné oleje, pryskyřice, komplex železa, hnací plyn: dimethylether. 
Bezbarvý
Skladujte v dobře uzavřeném obalu, v suchu a chladu. Chraňte před mrazem.  
Trvanlivý nejméně 5 let. 
 400 ml 

Cca 0,76 g/ml. 
Cca 45 sekund (DIN-Becher 3mm) při 20°C. 
-41°C
400 ml spreje stačí na 2-3 m2 v závislosti na vlastnostech povrchu a savosti podkladu. Při 
20°C a střední vlhkosti po 3-5 hodinách; pro další zpracování počkejte 12 hodin. Nízké 
teploty, vysoká vlhkost vzduchu a špatná cirkulace vzduchu mohou dobu schnutí 
prodloužit a podpořit tvorbu zápachu. Během zpracování dbejte na dobré odvětrávání. 
Povrchy zatěžujte zpočátku jen opatrně.
 72,40 %    aerosol
Vhodný pro dětské hračky: odpovídá DIN-EN 71, část 3 Bezpečnost hraček.

Neošetřené nebo naolejované dřevo, kompozitní dřevo, korek , neošetřené, tlakově 
impregnované nebo již naolejované tvrdé i měkké dřevo v exteriérech. 
Viz Oblast použití, U neznámého tropického dřeva nejdřív proveďte na nenápadném místě 
zkoušku snášenlivosti.  
Podklad musí být suchý, bez mastnoty a prachu. 
Drsné nebo již olejované dřevěné podklady se musí pečlivě obrousit. Staré podklady se 
musí řádně vyčistit vodou a kartáčem nebo vysokotlakým čističem. Pak necháme dřevo 
dobře vyschnout. Silně zašedlé dřevo obrousíme nebo předupravíme Odšeďovačem 
biopin  a po uschnutí popř. lehce obrousíme, pokud je povrch velmi drsný.  
Nezpracovávejte při teplotách nižších než 12°C. Stříkáme s odstupem cca 20-30 cm. 
Nevsáklý olej po 15 minutách z povrchu setřeme. Na dřevě by se neměly tvořit "loužičky" 
nebo vrstvy oleje. Nechte zaschnout než začnete dělat nový nástřik. Tyto pracovní kroky 
proveďte podle savosti a požadovaného vzhledu dohromady 1-3 krát. 

Naolejované plochy nečistěte agresivními čistícími prostředky. Ošetření provádíme podle 
stupně poškození pokud možno 1 krát do roka. 
Nádobku se sprejem po ukončení práce nebo při delších pracovních přestávkách 
postavíme dnem vzhůru a vystříkáme zbytky produktu z trysky. Tak zabráníme zalepení 
rozprašovací trysky. 
Nesmí se vyhazovat do domácího odpadu. nenechte vniknout do kanalizace. Doporučení: 
Zlikvidujte v souladu s místními úředními předpisy.  
Důležité bezpečnostní pokyny najdete v odpovídajícím bezpečnostním listu.

Přírodní barvy mají svůj charakteristický zápach, který je způsoben použitými rostlinnými oleji. Při zpracovávání dbejte 
na dobré odvětrávání. Schnoucí oleje se mohou samy vznítit. Proto tímto produktem znečištěné hadry nesmíme nechat 
zmačkané, nýbrž je musíme rozložené nechat uschnout nebo je namočit do vody. Barevná lazura může v prvních dnech 
ještě trochu pouštět barvu.
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Pokyny v tomto technickém listu jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a praktického používání. Slouží výlučně k informacím ale 
nejsou žádnou zárukou výsledku. Uživatel si musí vyzkoušet produkty ohledně jejich vhodnosti pro svůj účel použití. Odpovědnost 
výrobce je omezena na kvalitu produktu a vylučuje chybné použití. Výrobce si vyhrazuje právo na změny složení ve smyslu 
technického nebo ekologického pokroku. Stav: leden 2015
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