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Terasový olej světlý 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 16.05.2017 

 

1 POPIS PRODUKTU 

 Speciální olej na bázi rostlinných olejů pro použití ve venkovním prostředí. Díky velmi dobré nasávací schopnosti je 
dřevo konzervováno, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva, 
popř. WPC, bude opticky zvýrazněna. Protiskluzná hodnota R 10. Protiskluzný účinek testován ve zkušebním 
ústavu Institut für Wand- und Bodenbeläge, Säurefliesner-Vereinigung e.V. podle směrnice BGR 181 a DIN 51130. 
 

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Pro impregnaci dřevěných teras ze všech druhů dřevin a WPC (Woodplastic). Je vhodný také pro ošetření 
zahradního nábytku a jiných dílů ze dřeva ve venkovním prostředí. 

  

3 POUŽITÍ 

 Použití je možné při venkovní teplotě minimálně 10°C. Impregnované dřevo musí být čisté a suché. Staré nátěry v 
případě nutnosti nejprve odbrousit. Poslední broušení provést zrnitostí 120. WPC-povrchy nejprve popřípadě 
vyčistit produktem Intenzivní čistič pro dřevo, WPC a kámen. 
 
Olej rovnoměrně nanést ve směru kresby dřeva olejovacím válečkem, štětcem nebo hadrem, který nepouští 
vlákna. Po asi 30 minutách působení přebytečný olej ještě jednou důkladně rozetřít, popř. setřít štětcem nebo 
hadrem. Dřevo po zaschnutí přes noc znovu naolejovat olejovacím válečkem, štětcem nebo hadrem, který 
nepouští vlákna. Přitom tak dlouho pracovat mokré do mokrého, až je dřevo úplně nasyceno. Přebytečný olej 
důkladně odsát.  
 
Doba schnutí: 12 hodin (při dobrém větrání). 

 Upozornění: Hadříky a pady, které obsahují zbytky produktu Terasový olej, se mohou při schnutí v případě 
nahromadění tepla samovznítit. Proto je nutné je sušit samostatně a rozprostřené a teprve po zaschnutí vyhodit.  
 

4 SPOTŘEBA 

 Měkké dřevo: 200-250 ml/m²; Tvrdé dřevo: 100-120 ml/m² 
 

5 SKLADOVÁNÍ 

 Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.  Nevylévat do 
kanalizace. 
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6 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: modifikované oleje, dearomatizovaný Testbenzin, bezolovnatá sušidla, ředidlo.  
ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů. 
CLP: GHS08.  Nebezpečí. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte 
obsah/obal dle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů. 
 
Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci. 
 

7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 Dbát na naše objektově specifická doporučení na ošetřování a čištění konkrétních podlahovin, která najdete na 
www.dema-dekor.cz. 
 

8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

 Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů: 
- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.   
- Bezpečnostní list. 
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-
dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.  

 

Dr. Schutz Group® – We care about floors! 

                                                       
Vývoj · Výroba · Logistika       Výhradní dovozce pro Českou republiku 
CC-Dr. Schutz GmbH       DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf     Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo 
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16      Telefon:   +420 / 515 227 272 
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26      Fax:  +420 / 515 260 423 
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com     office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz 
 
Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších 
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi 
doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. 
Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat  
vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není 
možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozb ývají 
veškeré předchozí verze svoji platnost. 
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