
Výrobek č.: 68871 Ošetřující olej lněný        
Všeobecný popis produktu

Chrání do hloubky, ošetřuje, zvýrazňuje přírodní strukturu dřeva a propůjčuje mu 
krásný, odolný povrch. Je prodyšný, antistatický a odpuzuje vodu. 

Ošetřující olej pro naolejované, navoskované a neošetřené méně namáhané 
povrchy nábytku, skříní nebo jiných podobných ploch. Pro již olejem, voskem 
nebo lazurou ošetřené tvrdé i měkké dřevo v interiérech.

Přírodní rostlinné oleje, měsíčkový olej, isoalifáty 
Bezbarvý 
Skladujte dobře uzavřené, v suchu a chladu. Chraňte před mrazem. 
V uzavřeném obalu trvanlivý nejméně 4 roky.
 250ml  

Ca. 0,84 g/ml. 

>62°C
Cca 20-40 ml/m² na normálně savých podkladech.
Při 20°C a střední vlhkosti vzduchu po 20 minutách zaschlé a leštitelné. Konečná tvrdost
po několika hodinách.
------
Vhodné pro hračky: odpovídá DIN-EN 71, část 3 o bezpečnosti hraček.
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Bezpečnostní pokyny

Neošetřené nebo naolejované podlahy ze dřeva, dřevovláknitých desek, korku.
Podklad musí být suchý, odmaštěný a bez prachu. 
Hrubé a již naolejované dřevěné podklady pečlivě obrousíme.
Ošetřující olej biopin naneseme měkkým neroztřepeným hadrem na dřevěný povrch. 
Pravidelné používání zaručuje spolehlivou ochranu před nečistotami a skvrnami. Povrch 
se nejen vyčistí, ale i oživí vysoce kvalitními oleji. 
Naneseme v tenké vrstvě hadrem - hotovo.  

Připraveno k použití. V případě nutnosti ředíme Rozpouštědlem biopin. 
Dřevo bohaté na pryskyřice a tropická dřeva nejdříve otřeme Rozpouštědlem biopin.  
Drsné podklady pečlivě jemně obrousíme a již jinak ošetřené podklady obrousíme zcela 
a vyzkoušíme jejich snášenlivost. 
Naolejované plochy neočišťujeme agresivními čistícími prostředky. 
Okamžitě po použití Rozpouštědlem biopin. 
Zbytky barev nebo rozpouštědel nenechte při zpracovávání proniknout do půdy ani 
nevylévejte do okolního prostředí! Zcela zaschlé zbytky tohoto produktu mohou být 
vyhozeny do domácího nebo komunálního odpadu; prázdné obaly patří do v daném místě 
obvyklých recyklačních kontejnerů. 
Důležité bezpečnostní pokyny najdete v odpovídajícím bezpečnostním listu. 

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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