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TECHNICKÝ LIST 

SSUUPPII  LLAATTTTIIAAÖÖLLJJYY  FFLLOOOORR  OOIILL  
OCHRANNÝ OLEJ NA DREVENÉ PODLAHY VO VLHKÝCH MIESTNOSTIACH 

  
 

POPIS VÝROBKU  
Vodou riediteľná olejová emulzia na drevo pre vlhké interiérové priestory na báze 
prírodných olejových derivátov. Chráni drevo pred vlhkosťou a nečistotami a znižuje 
praskanie drevených povrchov.   
 
VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE  

• Drevené podlahy a palubovky.  

••  Vhodné pre holé drevené alebo predtým olejom ošetrené povrchy vo 
vlhkých priestoroch. Tiež vhodné pre tepelne upravené drevo a tvrdé drevo.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRREE  

  

  
BÁZY FARIEB EC báza 

FAREBNÉ ODTIENE Vzorkovník: Interiérové moridlá a laky na drevo. Môže byť tónovaný v 
Tikkurila priehľadných farbach.  

SUŠINA (%)   14 % obj. 

HUSTOTA  1,0 kg/l (ISO 2811) 

VÝDATNOSŤ 8-15 m²/l, v závislosti od pórovitosti povrchu dreva a druhu dreva. 

METÓDY APLIKÁCIE Štetec alebo špongia.  

DOBA SCHNUTIA (23 °C a 50 % 
relatívnej vlhkosti vzduchu) 

Suchý na dotyk po niekoľkých hodinách. Pripravený na použitie po približne 
2 dňoch. Pórovitosť substrátu a množstvo použitého oleja ovplyvňuje čas 
sušenia.   

RIEDIDLO Voda. 

ČISTENIE NÁRADIA Náradie vyčistite vodou a mydlom. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner sa 
odporúča na čistenie mierne zaschnutého produktu.   

BALENIE 0,9 l.  

PREPRAVA A 
SKLADOVATEĽNOSŤ 

Preprava a skladovanie v dobre uzavretých obaloch pri teplotách od +5 °C 
do +25 °C. Nesprávne uzavreté alebo neúplné plechovky a/alebo tónovaný 
produkt nevydržia dlhé skladovanie. Tónovaný produkt by sa mal minúť 
v jednom pracovnom cykle.  Chráňte pred mrazom.  

 
 
NÁVOD NA POUŽITIE:  
PODMIENKY APLIKÁCIE: Počas spracovania a schnutia musí byť teplota vzduchu, povrchu a produktu aspoň + 5 °C a relatívna 
vlhkosť vzduchu nižšia ako 80  %.  
 
PRÍPRAVA PODKLADU:  
Nové čisté drevené povrchy: Vyčistite povrchy od akýchkoľvek nečistôt a prachu. Zľahka navlhčite povrch rozprašovaním vody, nechajte 
vyschnúť a odstráňte vystupujúce uvoľnené drevené vlákna s brúsnym papierom s drsnosťou 230. Odstráňte prach z brúsenia. 
 
Predtým ošetrené povrchy olejom na drevo: Vyčistite povrch so Supi Saunapesu cleaning agent (čistiacim prostriedkom) podľa pokynov, 
dôkladne opláchnite a nechajte vyschnúť. V prípade potreby prebrúste a odstráňte brúsny prach.  Odstráňte uvoľnený materiál škrabkou 
a/alebo drôtenou kefou. Ak na povrchu zostane viditeľný film, pred ošetrením ho odstráňte. 
 
APLIKÁCIA:  
Pred použitím a počas aplikácie dôkladne premiešajte Supi Floor Oil.  
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Aplikujte v jednej vrstve tak, že pevne zatlačte štetec alebo špongiu, aby bol všetok olej rovnomerne absorbovaný do dreva. Očistite 
prebytočný olej po cca. 30 min. Rovnomernými kontinuálnymi ťahmi pozdĺž celej dosky naneste olej tak, aby ste sa vyhli prekrývaniu. 
Ošetrenie olejom spôsobuje stmavnutie povrchu dreva.  
 
Pred použitím sauny ju dôkladne predhrievajte a vetrajte.  
 
V prípade potreby vykonajte údržbu. Povrchy vystavené kontinuálnemu namáhaniu vlhkosťou potrebujú opakované ošetrenie 
v pravidelných intervaloch. 
 
POKYNY NA ÚDRŽBU:  
Zaobchádzajte s novým povrchom starostlivo približne 1 týždeň. Povrch je možné ľahko čistiť mäkkou kefou alebo mopom po približne 
dvoch dňoch od povrchovej úpravy, ak je to potrebné. 
 
Čistenie povrchu sa môže vykonať najskôr po 1 mesiaci pomocou roztoku Supi Sauna Clean (1-2 dl čistiaceho prostriedku na 5 litrov 
vody), aby produkt mohol dosiahnuť svoju konečnú tvrdosť a trvanlivosť. 
 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Zneškodnite kvapalný odpad podľa miestnych predpisov pre nebezpečný odpad. Recyklujte prázdne, suché 
plechovky alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.   
 

VVýýrroobbccaa::    
Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné  ID 0197067-4, Registrácia 
VANTAA, www.tikkurila.com 

DDiissttrriibbúúttoorr::    
Dejmark spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, tel./fax.: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk 
 
Vyššie uvedené údaje musia byť kompletné, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. 
Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za 
ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku 
v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho 
upozornenia.  

 


