
Technický list  
Flügger Wood Oil Classic 
(dříve Olej na dřevo Classic) 

 

 
Popis produktu 
Proniká hluboko do dřeva, minimalizuje pronikání vlhkosti do dřeva a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva. Nejlepší ochranu před 
slunečními paprsky a UV zářením je dosaženo při natónovanání produktu. Zabrańuje vzniku plísní a řas na povrchu. 

- zvýrazňuje strukturu dřeva 
- dodá dřevu přirozený lesk 
- minimalizuje pronikání vlhkosti do dřeva 

 
Použití  
Používá se na údržbu dřevěných teras, plotů, zahradního nábytku ze světlých druhů a tlakově impregnovaného dřeva. 
 
Podklad 
Musí být savý, čistý, suchý, pevný a vhodný pro povrhovou úpravu. Používá se na povrchy, které nebyly dříve ošetřeny lakem, 
barvou nebo mořidlem. Nesmí se vyskytnout nedostatečně chráněné spoje a místa, kde může docházet ke kumulaci vody. Vlhkost 
dřeva před nátěrem: okna a dveře 12 % ± 3, převisy, ploty a obložení 18 %. 
 
Aplikace 
Uvolněná dřevěná vlákna, lak, barva a shnilé dřevo a ostatní nečistoty (špína, mastnota, řasy, plísně)  musí být odstraněny 
čištěním a broušením. Nerovnoměrné povrchy musí být zbroušeny. Ke kontrole přilnavosti vždy proveďte zkušební nátěr. 
Naneste štětcem nebo válečkem a důkladně vpracujte do dřeva. Použijte nářadí vhodné pro daný povrch. Nanášejte mokrý do 
mokrého a dokončete tahy štětcem ve stejném směru. Tento postup opakujte, dokud není dřevo plně nasyceno a má jednotný 
vzhled bez formování olejového fimu na povrchu. Nesmí se vyskytnout kondenzace oleje na povrachu. Vyhněte se práci na 
přímém slunci. Chladné počasí a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí, kompletní vytvrzení a interval opětovného 
zpracování. Vysoká teplota a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí a úplné vytvrzení. 
 
Povrch 
Bezbarvý nebo dle natónovaného odstínu. Očekávaná životnost 1 rok. Trvanlivost povrchu závisí na kvalitě dřeva, konstrukci, 
způsobu aplikace a expozici. Očekávaná trvanlivost proto může být kratší nebo delší, než je uvedeno. 
 
Technické údaje 
Typ:     alkydový olej 
Husotota:                             0,85 kg/l 
Obsah sušiny:                      32 % váhy, 28 % objemu 
Vydatnost:                            hoblované dřevo:  8-10 m²/l 
                                      řezané dřevo:   4-5 m²/l 
Teplota při nanášení:           min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání 
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:   na dotek        6 hod. 
                                      další nátěr     po 12 hod. 
                                      plně vyzrálý    po několika dnech 
Ředění:                               neředí se 
Čištění nářadí:                      čistič na nářadí 
Skladování:                          v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem 
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Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, 
www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.    
Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění.  Uvedené informace jsou 
založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech. 
 


