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Olej na podlahy NANO je prírodný prípravok na báze rastlinných olejov, voskov, pomocných látok a
pigmentov. Nové zloženie je založené na nanotechnológii a dodáva oleju extrémnu odolnosť voči
intenzívnemu opotrebovaniu (poškriabaniu, teplotným zmenám a rôznym tekutým prostriedkom na
použitie v domácnosti). Prípravok vyživuje a chráni drevo pred vodou, prachom a nečistotami, pričom
zachováva jeho prirodzený matný vzhľad. Produkt sa ľahko aplikuje, ošetruje a regeneruje (bodovými
dotykmi). Produkt je tiež veľmi odolný voči UV žiareniu a zaisťuje trvalú ochranu farieb (platí pre farebné
oleje). Olej sa môže pochváliť veľmi dobrou priľnavosťou k podkladom a znižuje ich sklz. Výrobok spĺňa
požiadavky normy PN-EN 71-3 (možno použiť na detské hračky a nábytok).

Použitie Na nátery starých a nových parkiet, drevených podláh a drevených schodísk v obytných
miestnostiach, chodbách a kuchyniach. Olej na podlahy je možné aplikovať na všetky európske
druhy dreva.

Farebné odtiene SOPUR Oil for Floors NANO colour palette, index no. OPN-XXX, and clear.

Príprava podkladu Drevené povrchy určené na olejový náter by mali byť suché, respektíve vyleštené a zbavené
prachu, bez stopy vosku, laku alebo čistiacich prostriedkov. Hrúbka papiera na brúsenie dreva by
mala byť prispôsobená jeho tvrdosti: tvrdé drevá (napr. dub, buk) obrúste hrubším brúsnym
papierom P-80-120, mäkké drevo (napr. borovica) obrúste papierovým brusivom P-120-150.
Aplikujte prípravok na surové drevo alebo morené.

Príprava produktu Pred použitím prípravok dôkladne premiešajte. Výrobok neriediť.

Aplikácia Vždy vykonajte testovaciu aplikáciu, aby ste skontrolovali, či je výsledný produkt podľa
očakávania.

Nanášajte plochým štetcom, veľkým širokým štetcom alebo valčekom. Požadovaný počet vrstiev:
2 až 3. Najprv naneste tenkú vrstvu oleja a nechajte pôsobiť 15 minút, potom odstráňte
prebytočný olej utieraním čistou suchou handričkou krúživými pohybmi. Nechajte cca. 4 h na
zaschnutie. Potom povrch jemne prebrúste brúsnym papierom P180 a odstráňte všetok prach.
Pretrieme druhou tenkou vrstvou.

Schnutie Natierané povrchy sušte pri teplote +200 °C po dobu cca 6 h. Doba schnutia závisí od hrúbky
olejovej vrstvy. Natretý povrch je možné použiť po 24 hodinách po vytvrdnutí olejového náteru
(povrchy používajte opatrne počas prvých 7 dní).

Čistenie nástrojov Použite vodu a čistiaci prostriedok. Všetky odevy znečistené Olejom po práci dôkladne vyčistite
vodou a saponátom, alebo ich spálte. Olej predstavuje nebezpečenstvo požiaru.

Povrchová úprava Olej na podlahy NANO je vrchný náter a nevyžaduje žiadnu špeciálnu povrchovú úpravu.

Starostlivosť Čistite vysávačom alebo vlhkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom. Nečistite
rozliatím koncentrovaných čistiacich prostriedkov priamo na podlahu.
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The information contained herein is intended to facilitate processing by product users and based on numerous laboratory tests and real-life trials. The data is indicative only and does not
constitute any commercial warranty due to the variety of product application methods and systems. Hence the end customer is not relieved from the obligation to do a test application
according to their individual needs. SOPUR shall not accept any liability of any defects or damage caused by applying its products with materials marketed by other manufacturers or any other
unauthorised alteration of the product.
All documents related to the product are available on request and on the manufacturer's website.
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Renovácia povrchu Drevo zmatnite jemným brúsnym papierom a potom natrite Olejom na podlahy NANO podľa
návodu na použitie.

Veľkosť plechoviek Kovové plechovky, dostupná kapacita: 0,9 l; 5 1; 20 l

Výdatnosť Ca. 8 až 10 m2/1 l oleja v jednej vrstve (v závislosti od stavu podkladu).

Záruka 24 mesiacov od dátumu výroby (pri skladovaní v uzavretých nádobách).

Transport Prepravujte v tesne uzavretých nádobách pod  +400C.

Uskladnenie Uchovávajte v tesne uzavretých nádobách pod +300C.
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