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HARD TOP OIL  
 Olej na kuchynský nábytok a stoly 

Popis: HARD TOP OIL je zmes vzácnych olejov, ktoré zvýrazňujú prirodzenú krásu dreva. Jeho 

použitím dosiahneme vysoko transparentné vrchné nátery s prírodným efektom na rovných 

plochách, stoloch a kuchynskom nábytku. Špeciálne zloženie výrobku zaručuje vysokú odolnosť 

proti poškriabaniu, oterom a škvrnám vo všeobecnosti (voda, káva, nápoje, atď.). Jednoduché 

čistenie a obnova.

Chemicko-fyzikálne charakteristiky: 

Skupenstvo: tekutina 

Farba: bezfarebný 

Zápach: bez zápachu 

Výťažnosť: 8-12 m² l (podľa druhu ošetrovaného dreva) 

Doba sušenia (20°C): jeden náter 6-8 hodín 

úplné vyschnutie 12-24 hodín 

Horľavosť: › 21 °C horľavý

Riedenie: Solvoil Plus.

Spôsob použitia: 
HARD TOP OIL umožňuje dosiahnutie efektu mäkkej finálnej povrchovej úpravy.
Upravovaný povrch najprv očistíme od mastnoty alebo iných nečistôt a, ak je to možné, zľahka 
prebrúsime. 
Výrobok aplikujeme jedným náterom pomocou valčeka, štetca alebo mäkkej handry. Po uplynutí 
5-10 minút zjednotíme povrch odstránením prebytku oleja pomocou handry, ktorá nezanecháva
stopy. Ponecháme sušiť po dobu 6-8 hodín a pred aplikáciou druhého náteru prebrúsime brúsnym 
papierom so zrnom 220-240

Skladovanie: 
Skladovať v chladnom a dobre vetranom prostredí. Nádoby s výrobkom po použití dobre 

uzavrieť. Skladovať vo vzdialenosti od zdrojov tepla, voľných plameňov, iskier a iných 

zápalných zdrojov. 

Balenie: 
Výrobok je dodávaný v nádobách s obsahom 1 l, 5 l, 10 l, 20 l. 

UPOZORNENIE: 

Drevené piliny, bavlnené handry, papier a podobný materiál, nasiaknutý tekutým výrobkom a 

ponechaný v tomto stave, môžu zapríčiniť samovznietenie. V prípade uvedeného materiálu na 

čistenie je potrebné byť opatrný a zabezpečiť dobré vetranie, ktoré umožní rýchle schnutie výrobku 

alebo namočiť nasiaknutý materiál ešte pred jeho zneškodnením vo vode. Výrobok je určený na 

profesionálne použitie.

Naše technické listy sú zostavené na základe priemerných výsledkov našich skúšok. Technické rady 
poskytujeme v dobrej viere, predsa len však bez záruky. V skutočnosti sú rôzne druhy podkladov, 
podmienky aplikácie, používané zariadenia, spôsoby riedenia súčasťou konečného výsledku a  často 
mimo akejkoľvek kontroly. Užívateľ musí vyskúšať hotové výrobky a preveriť tak skutočnosť, či sú 
vhodné pre jeho požiadavky. Z našej strany je zaručená kontinuita chemicko-fyzikálnych charakteristík.

Aplikácia oleja Hard Top Oil sa striktne odporúča nanášať ho ako výslednú vrstvu na olej Borma 
Wachs Mobil Oil Forte alebo na extra tvrdý voskový olej Borma Wachs Olio Parquest Ceroso 
Forte, ktoré sú na bazálnu konzerváciu dreva lepšie stavané. Nedodržanie tohto odporúčania a 
aplikácia len olej Hard Top Oil na surové drevo môže mať ojedinele za následok vznik fľakov 
alebo neželaných chemických defektov na aplikovanej ploche. 




