
Technický list 

TUNG OIL  
 Prírodný olej z dreva 

Popis: 
Prírodný olej na základný a vrchný náter, určený na vnútorné a vonkajšie použitie. 
Vytvára tvrdší a vode odolnejší povrch ako ľanový olej, ktorý časom nestmavne. Má
jemne zlatistý farebný nádych. Olej je vhodný pre materiály, ktoré prichádzajú 
do kontaktu s potravinami: kuchynský nábytok a doplnky, drevené podnosy a dosky na
krájanie, misky na šalát, atď. Odolný voči vode, teplu a liehu

Chemicko-fyzikálne charakteristiky: 
Špecifická hmotnosť: 0,933 – 0,939 kg/l
Farba „Gardner“: max. 8
Jódové číslo: 158 – 173 g I2/100 g
Číslo zmydelnenia (saponifikácia):189 – 198 mg KOH/

Spôsob použitia: 
Olej sa nanáša štetcom alebo pomocou handry. Na zjednodušenie aplikácie sa prvé
dva nátery riedia pomocou Solvoil PLUS, SOLVOIL 04 alebo terpentínom 50 %. 
Ponechať olej po dobu 20 - 30 minút, aby prenikol do hĺbky, potom odstrániť
prebytok použitím čistej handry. Nátery aplikovať v časovom rozmedzí aspoň 24 
hodín. Pri ďalších náteroch riediť olej stále menším množstvom riedidla až do 
aplikácie čistého dreveného oleja. Po uplynutí 24 hodín po poslednej aplikácii 
pretrieť handrou a tak napomôcť schnutiu a zároveň odstrániť olej, ktorý by sa
prípadne objavil na povrchu. Spolu aplikujeme aspoň 4 nátery, v prípade vonkajšieho 
použitia a pórovitých druhov dreva aj viackrát. Na dosiahnutie lepšieho výsledku

zľahka prebrúsiť po každom nátere oceľovou vlnou „0000“.

Pravidelná údržba: 
V závislosti od druhu použitia a pôsobenia nepriaznivých vplyvov aplikovať 
aspoň jeden alebo dvakrát ročne

Skladovanie: 
Skladovať v dobre uzatvorených nádobách v priestoroch s izbovou teplotou.

Balenie:
Výrobok je balený v kanistroch s obsahom 150 ml, 500 ml, 1 l, 5 l

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.

http://www.sircolor.sk/

