
 Technický list   
 

               KITCHENWARE  OIL                  

                 Přírodní olej na údržbu kuchyňských prkýnek   4985.25; 4989.1; 4989.5; 4889.20 

Popis Olej bez VOC; vyrobený z látek, které mají přírodní povahu a které jsou ideální pro ošetření dřeva surového nebo dřeva, které již bylo 
ošetřeno olejem, a které má být v neustálém kontaktu s potravinami, jako jsou kuchyňské stolové desky, salátové misky atd. Olej dělá povrch 
kuchyňských potřeb vysoce odolný vodě a nečistotám.  

                            Osvědčení v souladu s EN71-III, zajištění bezpečnosti proti uvolňování škodlivých látek.  

Způsob použití       Příprava povrchu : V případě, že povrch je obzvláště hladký, lehce přebrousit brusným papírem zrna 180. Ujistěte se, že dřevo   
                            je suché, vyhnout se případnému znečištění a mastnotě. Po očištění nechte schnout minimálně 8 hodin.         
                                                                                                                                                                  
                       Aplikace :  Před a také během použití velmi dobře výrobek protřepejte. Naneste vhodné množství oleje rovnoměrně štětcem.   
                            Počkejte 20-30 minut při teplotě 20 °C, aby olej proniknul do struktury dřeva. Pokud je to nutné, přebruste dřevo, zatímco je   
                            povrch stále vlhký, podélně ve směru vláken brusným papírem o zrnitosti 320-400. Poté odstraňte všechen přebytečný olej z   
                            povrchu bavlněným hadříkem, který nepouští vlas. Nenechávejte přebytečný olej na povrchu. Nakonec ošetřovaný povrch   
                            pečlivě vyleštěte. V případě mimořádně savých podkladů ošetření několikrát opakujte. Vytvrzení po 24 hodinách při 20 °C.    
                            Před vytvrdnutím povrch nevlhčete! 
 
Údržba                Kuchyňské oleje jsou nezbytné pro použití, obnovují dřevo do své původní krásy. Před zahájením procesu údržby se   
                           ujistěte, že je dřevo čisté. Po ošetření je doba schnutí 8 hodin. 
Technické 
parametry -  Vzhled       tekutý 
 -  Zápach      bez zápachu 
 -  Barva      bezbarvý 
 -  Měrná hmotnost     0,930 kg/l 
 -  Čištění nářadí     terpentýn,  Solvoil 04 
                               -   Zasychání       po 24 hod. 
              - Výrobek, který není určený pro použití podle Nař. 2004/42/ EU. 
 

    
Aplikace  štětec, hadřík                                                                                          Nutné ověření vhodnosti výrobku pro exotická dřeva! 

Teplota při aplik. +5 °C až + 28 °C 

Rel. vlhkost max. 80%  

Spotřeba 8 -  14 m2/l     v závislosti na stupni absorpce dřeva 

Způsob dodávky Plastové obaly 250  ml; 1 Lt; 5 Lt; 20  Lt 

Skladování  Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 24 měsíců od data výroby. Skladujte 
na chladném a dobře větraném místě. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, otevřeného ohně, jisker a jiných 
zápalných zdrojů. 

Bezpečnost práce a bezpečn. normy 
 
P101 je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních 
předpisů. Výrobek zlikvidujte v souladu s nařízením o odpadních vodách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
  

  

Likvidace obalů 
Pevný  odpad  může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i p rázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do 
kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.  Odpady: kód odpadu  08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.               
Obaly: kód 15 01 02 Plastové obaly. 
 
Upozornění 
Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou 
odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou 
aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti. 
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