
LEINOS Terasový olej je zvláště vhodný pro neošetřené nebo olejované
dřevo, které vyžaduje na rozdíl od teakového dřeva větší hloubkovou
impregnaci.
Terasový olej osvěžuje, udržuje přirozenou pružnost dřeva, chrání proti
nepříznivému počasí a poskytuje také dobrou ochranu před UV zářením
(kromě bezbarvého). Pro jeho snadné a rychlé zpracování se práce s ním
stává potěšením.

Pro venkovní použití.
Oblast použití: 
Terasový olej na dřevo je vysoce kvalitní přírodní výrobek na olejovo-
pryskyřičné ošetření venkovního dřeva, například na ploty, pergoly, dětské
hrací prvky, dřevěné terasy, teakový a jiný zahradní nábytek atd. Je obzvláště
vhodný na tropické dřevo, např. Bangkirai. Vysoce kvalitní rostlinné oleje
impregnují nové dřevo a osvěžují staré. 

Technické vlastnosti: 
Rychlé a snadné zpracování. Přírodní oleje vnikají hluboko do dřeva. Udržují
dřevo zdravé, elastické a nenechají jej vyschnout. Dobré osvěžení již
naolejovaného dřeva. V případě dalšího nátěru není nutné žádné přebroušení.
Žádné zatěžující zápachy. Odolný proti slinám a potu dle DIN 53160.

Barevný odstín: 
002 bezbarvý (bez UV ochrany), 015 nahnědlý (např. na dub, akát, tepelně
upravené dřevo a všechny jehličnany), 052 načervenalý (Bangkirai, modřin,
douglaska)

Složení: 
Lněný olej, vařená směs tungového a ricinového oleje, estery nenasycených
mastných kyselin z tallového oleje, vařená směs lněného a tungového oleje,
isoparafín, oxid hlinitý, minerální pigmenty, Jodo-propynyl-butyl-carbamat,
sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max. 450 g/l. Mezní hranice EU činí max.
700 g/l (kategorie F od 2010).

Podklad a příprava: 
Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbaven mastnoty a prachu, a také savý. Staré laky a krycí nátěry kompletně odstraňte.
Již zašedlé dřevo by mělo být vybroušeno, pokud možno, až na zdravé dřevo nebo ošetřeno Odšeďovačem Leinos 940. Dřevo
impregnované pod tlakem nechejte 1-2 měsíce odvětrat a případné solné výkvěty odstraňte.

Zpracování: 
Aplikujte nátěrem. Nikdy nepracujte při teplotě nižší než 10°C a před použitím dobře promíchejte. Natírejte tence a
stejnoměrně. Při natírání zabraňte vzniku velmi mokrých míst. 

Doba schnutí: 
Při 20°C a střední vlhkosti vzduchu je nátěr po 6 – 8 hodinách suchý, po 16 – 24 hodinách jej můžete přetřít.

Velikost balení a spotřeba: 

Přibližně 50-70 ml/m2 na jeden nátěr; může se podle savosti podkladu lišit. Vydatnost: cca 13-23 m2/l. Přesnou spotřebu
zjistěte přímo na objektu.
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Objem plechovky Plocha
0,25l 4 m2

0,75l 12,5 m2

2,5l 41,5 m2

10l 166 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

 

 

Skladování a trvanlivost: 
Skladujte v chladnu. Neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky.

Likvidace: 
V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschnuté zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský
katalog odpadů: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 
Terasový olej je připravený k použití. K ředění a čištění nářadí použijte Ředidlo LEINOS 200.

GISCODE: 
Ö 60+

Zvláštní upozornění: 
Barevné odstíny a jejich barevný vzhled jsou nestálé. V závislosti na šarži, podkladu a způsobu nanášení jsou možné
odchylky. Proschlý originální barevný odstín se odlišuje od čerstvého barevného odstínu, který se nachází v balení. Je tedy
nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barvy. Smíchejte vzájemně různé šarže stejného barevného odstínu.

Standardní věty o nebezpečnosti: 
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může
vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list. Obsah účinné látky: Iodo-2-propynyl-butylcarbamate
<0,5%
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem,
uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí
samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou
ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití
stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!
Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou
založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a
nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji

platnost.
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