
Technický list 

MOBIL OIL FORTE G20 
Univerzálny olej na základný a vrchný náter dreveného 

nábytku s vysokou odolnosťou 

Popis: 
Zmes vzácnych prírodných olejov, posilnená živicami, určená na úpravu a vrchný náter 
akéhokoľvek neupraveného dreveného povrchu. Náter je veľmi tvrdý a vysoko odolný 
voči vode. Ľahko sa aplikuje a je vynikajúci na bežnú aj mimoriadnu údržbu olejom 
upravených povrchov. Výrobok je vhodný na tvrdé a mäkké druhy dreva, zvlášť je 
vhodný pre absorbujúce a veľmi pórovité druhy dreva. Vhodné použitie na nátery dverí, 
okien, podlažných soklov a iných drevených predmetov. Určený len na vnútorné 
použitie. 

Chemicko-fyzikálne charakteristiky: 
Skupenstvo:    kvapalina 
Farba:            bezfarebný 
Zápach:           charakteristický 
Riedenie:          Solvoil 03 (striekanie), Solvoil 06 (štetec) 
Spotreba:        80 – 100g/m² 

Spôsob použitia: 
Dobre zatrepať  nádobou pred odobratím výrobku! Mobil oil forte  je pripravený na 
použitie na vhodne očistenom povrchu, zbaveného mastnôť a olejov. Výrobok naniesť 
rovnomerným spôsobom pomocou štetca alebou handrou. Najmä pri aplikácii na málo 
pórovité drevo odporúčame prvý náter zriediť s výrobkom Solvoil 03 (striekanie) alebo 
Solvoil 06 (štetcom). Nechať vyschnúť 6/8 hodín (v závislosti od hrúbky a teploty 
prostredia), na dosiahnutie vyššej povrchovej mäkkosti prebrúsiť zrnom 220/240. 
Brúsenie musí byť ľahké, ale rovnmerné . Potom pokračovať aplikáciou druhého náteru. 
Na dosiahnutie riadneho vyschnutia aplikovať rovnaké hrúbky  náteru, nie zbytočne 
hrubé. 
Úplné vyschnutie po 12 hodinách, maximálna tvrdosť po 24 hodinách. 
Výťažnosť: 10/12 m² z litra. 
Nábytok, impregnovaný alebo upravený výrobkom Mobil oil forte , musí byť pravidelne 
ošetrovaný. Optimálny spôsob údržby predpokladá pravidelné používanie výrobku 
Holzwachs CERA D´API IN PASTA (Pastový včelí vosk). 

Skladovanie: 
Skladovať v chladných a dobre vetraných priestoroch. Dobre zarvoriť nádobu, keď sa 
výrobok nepoužíva! Skladovať vo vzdialenosti od zdrojov tepla, plameňov, iskier a iných 
zápalných zdrojov. Doba skladovania je 6 mesiacov od dátumu výroby v pôvodnom 
obale. 

Balenie: 
Výrobok je balený v kanistroch s obsahom 500ml, 1L, 5L, 10L, 15L, 20L. 




