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Charakteristika: Nízkoviskózní kombinace lněných olejů na bázi obnovitelných surovin. 

NaturExpert Teaköl (Teakový olej) se snadno zpracovává, proniká hluboko do 
ošetřeného dřeva a vytváří vodu odpuzující a odolný povrch, který zůstává 
porézní a paropropustný. Zvláště vhodný je k použití v exteriéru.  

 

Oblast použití: NaturExpert Teaköl se používá k impregnaci, obnovení vzhledu a údržbě 
dřeva Teaku, Modřínu a Hrušky v interiéru i exteriéru. Zvláště vhodný je na 
zahradní nábytek, pergoly, zahradní parkety nebo vizuální bariéry. NaturExpert 
Teaköl zdůrazňuje přírodní odstín a strukturu dřeva. 

 

Substráty: Ošetřovaný substrát musí být suchý, čistý, zdravý a bez brusného prachu, 
mastnot, pryskyřic a dalších uvolňujících se zbytků. Před olejováním odstraňte 
uvolňující se staré nátěry broušením P150-P180. Vlhkost dřeva nesmí překročit 
18%. 

 

Zpracování: NaturExpert Teaköl se nanáší měkkým štětcem ve více vrstvách s časovým 
odstupem 8 hodin mezi jednotlivými vrstvami, eventuálně s mezibrusem. Nános 
musí být tzv. mokrý. Po cca 10 minutách působení se přebytek oleje odstraní 
bavlněným hadříkem z povrchu dřeva. Dobře zaschlý povrch může být vyleštěn 
vhodným náčiním (např. Kartáče, Fládr nebo Pad kotouč). 

 

Ředidlo: NaturExpert Teaköl je připraven k použití a nesmí se ředit. 
 

Vydatnost: Aplikační množství:   80 – 100 g/m2 
 10-12 m2/ litr na vrstvu v závislosti na nasákavosti dřeva a způsobu zpracování. 
 

Doba schnutí: Minimálně 8 hodin při 20 oC / 65% RV (v závislosti na aplikačním množství). 
 NaturExpert Teaköl schne absorpcí vzdušným kyslíkem (oxidačně), proto je 

vhodné zajistit adekvátní přívod kyslíku. 
 

Další údaje: Sušina: 26,3 %       Hustota: 0,838 g/cm3             Viskozita: 20 sec (20 oC) 
 

Další vrstva:      NaturExpert Teaköl  
 

Čištění nářadí: Použité nářadí i čistěte lakovým ředidlem Lackverdünner 83586.   
 

Skladovatelnost: V uzavřených originálních nádobách je NaturExpert Teaköl skladovatelný po 
dobu 1 roku. Skladujte v chladných a suchých prostorech !   
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Zvláštní pokyny: Varování! S ohledem na nebezpečí samovznícení ponechte vždy použité a 

olejem nasáknuté hadry uschnout na volném prostranství (ne však na slunci či 
blízko nějakého zdroje tepla), nebo několik dnů v plechovce, naplněné vodou a 
uzavřené. Poté je zlikvidujte jako další jiný odpad. Při zpracování oleje i během 
schnutí v interiéru dobře větrejte a zápalné zdroje ponechávejte stranou. 
Nepoužívejte ve stříkacích kabinách a před odsávacími zařízeními, kde se 
běžně používají konvenční laky. 

 NaturExpert Teaköl je přírodní produkt, takže barevné variace v dodávce jsou 
nevyhnutelné a nejedná se o závady v jakosti. 

 

Vezměte prosím na vědomí: Výrobek sám i instrukce v tomto technickém listu odpovídají 
dnešnímu stavu vědomostí, znalostí i techniky. Naše uživatelská i technická 
doporučení v mluvené i písemné formě, která na základě našich zkušeností a 
našeho nejlepšího vědomí předáváme, jsou nezávazná a nezakládají žádný 
právní smluvní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. 
Nezbavují uživatele jeho vlastní odpovědnosti posoudit vhodnost substrátu i 
našich výrobků pro jejich zamýšlený účel použití, jakož i provést aplikační testy. 
Pokud dojde ke smíchání cizího produktu s našimi produkty, nebo k použití 
cizích produktů společně s našimi k vytvoření uceleného nátěrového systému, 
nemůžeme pak převzít záruku za vzniklé potíže a defekty povrchové úpravy. Při 
zpracování našich výrobků v zadávacím řízení na stavební práce (VOB), je 
třeba dodržovat naše Všeobecné dodací a platební podmínky. 

  
 Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze, které tímto ztrácí svou 

platnost. 
 
 Stav 08/11. 
 

 

 


