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TECHNICKÝ LIST
ALPOIL Olej renovačný
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ALPOIL olej renovačný je špeciálny prírodný olej vhodný na konzerváciu a ochranu starších náterov dreva v
exteriéri aj v interiéri. ALPOIL olej renovačný je teakový olej vyrobený zo zmesi prírodných rastlinných
olejov bez prídavku syntetických spojív. Je to vysychavý olej, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom.
Použitie: ALPOIL olej renovačný sa používa na ošetrenie a údržbu ako konzervačný prostriedok nových aj
starších, zvetraných náterov ako sú lazúry, oleje, napúšťadlá, moridlá .... Je určený na drevené povrchy
vystavené poveternostným vplyvom ako sú drevené okná, dvere, zárubne, parapety, altánky, pergoly, ploty,
obklady fasád a balkónov, záhradný nábytok a iné.
Každá povrchová úprava pôsobením poveternostných vplyvov zvetráva a staršie nátery sa časom poškodia,
čo môže vážne obmedziť životnosť výrobkov z dreva, ktoré veľmi rýchlo degraduje.
Renovačný olej uzatvorí vzniknuté mikrotrhliny. Olej vytvára vodoodpudzujúci povrch, ktorý znižuje
prenikanie vody. Tak sa obmedzuje napučanie a zmršťovanie dreva a obmedzuje ďalšie praskanie. Na
povrchu vytvára pružnú tenkú vrstvu, ktorá oživí vzhľad povrchovej úpravy a zvláčni ju, čím predĺži
životnosť náteru aj dreva . Povrch je chránený pred vysušením, je odolnejší voči teplotným zmenám a má
príjemnejšie dotykové vlastnosti.
Vlastnosti a výhody: ALPOIL olej renovačný konzervuje a chráni povrch dreva, predlžuje životnosť
pôvodných náterov, oživí pôvodný náter, obnový lesk vytvára vodoodpudzujúci povrch, zvyšuje odolnosť
voči poveternostným vplyvom, spomalí ďalšie praskanie dreva a náteru, rýchlo zasychá a nevytvára mastný
povrch.
Návod na použitie: Pred aplikáciou je potrebné odstrániť z povrchovej úpravy nečistoty, prach a mastnotu.
Starý náter odstráňte šmirgľom alebo zbrúsením, prípadne čistenie je najlepšie slabým saponátovým
roztokom a handričkou. Počkajte, než povrch uschne. Olej sa nesmie aplikovať na mokrý, alebo vlhký
povrch. Doporučená aplikačná teplota podkladu, okolia a oleja je medzi 10 až 25 °C.
Olej je v stave pripravenom na použitie, neriedi sa. Pred použitím olej premiešajte.
Nanášajte tenkú vrstvu ručne čistou bavlnenou handričkou, hubkou, mäkkým štetcom alebo valčekom.
Pre lepšiu manipuláciu používajte menšie handričky – neznečistíte okolie ( parapety, steny...)
Po cca 10 -15 minútach nevsiaknutý olej zotrite suchou mäkkou handričkou a preleštite.
Po práci znečistené nástroje očistite riedidlom S-6006.
Upozornenia: Dajte si pozor na to, aby nedošlo k samovznieteniu použitých handier, preto ich neskladujte v
uzatvorenej nádobe! Vždy po použití ich namočte do vody. Nasiaknuté handry je tiež možné rozložiť na
bezpečnom mieste a takto nechať vyschnúť.
Olej má jemne žltý odtieň, preto sa neodporúča používať na biele a veľmi svetlé povrchy.
Údržba náteru: Výrobky umiestnené v exteriéry doporučujeme ošetrovať podľa potreby 1 x ročne, čím sa
výrazne predĺži životnosť povrchovej úpravy. Najlepšie na jar, alebo na jeseň.
Zasychanie povrchu je pri teplote +22⁰C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50% suchý na dotyk do 1 hodiny,
manipulovateľný do 3 hodín, stohovateľný: do 8 hodín.
Orientačná spotreba: Spotreba závisí od typu dreva, jeho povrchovej úpravy a spôsobu aplikácie.
- cca 20 – 30 m²/l na jednu vrstvu

Ostatné základné parametre:
Odtieň: bezfarebný až nažltlý
Vôňa: charakteristická
Viskozita: 20,69 mm2.s-1
Hustota: 0,917 g cm-3
VOC: obsahuje < 150 g/l
TOC: 0,109 kg/kg
Sušina: min.84 % obj.
kat.OR A/h: hraničná hodnota VOC: 750 g/l.
maximálny obsah VOC v prípravku pripravenom na použitie: ≤ 150 g/l
Balenie a skladovanie: Plechové obaly 0,5l, 2,5l, 5l
Skladujte v pôvodných a neporušených obaloch v suchom a dobre vetranom mieste pri teplote 5 až 25°C si
výrobok uchováva úžitkové vlastnosti minimálne 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.
Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Bezpečnosť pri práci: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Môže
vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte pary/aerosóly. Môže spôsobiť
ospalosť alebo závrat. Noste ochranné rukavice. Používajte v súlade s určením výrobku.
Horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti.
Prvá pomoc: V prípade nadýchania preniesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití,
vypláchnuť ústa vodou, nevyvolávať zvracanie, ale okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí je
potrebné ich vymyť prúdom čistej vody a vyhľadať ihneď lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky,
postihnuté miesto umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom.
Likvidácia obalov a odpadov: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu ako
nebezpečný odpad. Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch a podľa miestnych predpisov . Pre likvidáciu
obalu použite zberné miesta pre nebezpečný odpad.
Upozornenie: Tieto informácie a uvedené odporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov , pozorovaní
alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Náterové postupy je potrebné prispôsobiť
vašim skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní. Užívatelia
zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť
konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko – propagačných
materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.

