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Lignofix OLEJ TEAK je prírodný olej je vhodný pre drevené povrchy v exteriéroch a interiéroch, ako 
pergoly, ploty, záhradný drevený nábytok a pod. Je určený na nátery všetkých druhov dreva. Preniká 
hlboko do dreva a súčasne zachováva jeho prirodzený vzhľad, ktorý oživuje. Chráni drevo pred 
poveternostnými vplyvmi a vodou. Náter nie je určený pre styk s potravinami a pitnou vodou a neslúži 
na nátery hračiek. Jedná sa o prírodný ľahko obnoviteľný materiál s jednoduchou aplikáciou. 
Upozornenie: Nehodí sa k úprave plesňami a hubami napadnutých driev, ktorá je nutné najprv ošetriť 
niektorým z typov biocídnych výrobkov  z radu Lignofix - ochrana dreva. ochranné účinky: Olej je 
svetlostály, ľahko pretierateľný, s dobrou priľnavosťou a penetračné schopnosťou. Chráni drevo pred 
vodou, zašpinením a poveternostnými vplyvmi. 
Schválenie: Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpsiov. Na výrobok bolo vydané 
vyhlásenie o zhode. 
Zloženie: Zmes prírodných rastlinných olejov. 
Príprava podkladu: Podklad musí byť po rokoch zbrúsený, suchý, čistý bez zvyškov prachu. Výrony 
živíc musia byť odstránené opláchnutím vhodnými rozpúšťadlami (napr. nitro riedidlom). Staré nátery 
lazúrovacích lakov, emailov a pod., musia byť úplne odstránené. Aplikácia: Vlhkosť natieraného 
dreva by mala byť v rozmedzí 10% - 12%. Po preschnutí prvého náteru (odporúčame cca 12 hod.) 
zľahka prebrúsime povrch jemným brúsnym plátnom (150 - 180), aby sme odstránili drobné ihličky 
dreva a tým dostali dokonalejší povrch. Potom aplikujeme druhý náter. Je nutné dbať na 
rovnomernosť náteru. Nevsiaknutý olej asi po 10 minútach zotrieť handrou a nechať uschnúť. Náter je 
pretierateľný po cca 12 hod./20 °C, plne zaťažiteľný po 48 hod./20 °C. Aplikačné rozmedzie teplôt pre 
nanášanie je 5 - 35 °C. Najlepšie výsledky však dosiahneme pri odporúčanej teplote  18 - 30 °C a 
relatívnej vlhkosti 65%. pri aplikácii je nutné chrániť natierané plochy pred priamym slnečným žiarením 
a do úplného preschnutí pred dažďom! 
Údržba: Pomôcky okamžite po skončení práce umyť technickým benzínom. POZOR: Organické 
horľavé pevné materiály s veľkým povrchom (handry, buničitá vata, atď.) znečistené 
prípravkom sa môžu samy vznietiť a spôsobiť požiar! Handričky na čistenie a pracovné odevy 
kontaminované prípravkom je nutné po použití okamžite vyprať alebo uchovávať vo 
vzduchotesnej kovovej nádobe a skladovať mimo interiér. 
Skladovanie: Skladovať v pôvodných dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a 
krmív, pri teplote 5 až 30 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ. Požiarno technická charakteristika: 
Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle STN 650201. 
Hygiena a bezpečnosť práce:  Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Môže však mať 
dráždivé účinky predovšetkým na oči, menej na pokožku Obsahuje uhľovodíky, vedľajšie produkty zo 
spracovania terpénov; 2-ethylhexanovú kyselinu, soľ kobaltu. Môže vyvolať alergickú reakciu. Pri práci 
nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky vodou a ošetriť regeneračným 
krémom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte styku s očami. Noste vhodný ochranný odev a 
ochranné rukavice. Prvá pomoc: Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa vodou a vypiť asi 0,5 l vody, 
nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vyplachovať otvorené oči 10 - 15 
minút vodou, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí kože sňať kontaminovaný odev, kožu umyť 
vodou a mydlom. Podrobnejšie informácie viď karta bezpečnostných údajov výrobku, ktorý je k 
stiahnutiu na www.stachema.cz .  
Upozornenie: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. 
 
Dátum revízie: 28.6.2016 


