
Technický list 

OLIO RESTAURO MOBILI  
Olej na renováciu nábytku 

Popis: 
Špeciálny výrobok určený na udržiavanie starožitného nábytku. Vzácne oleje a špeciálne 
plnivá sú súčasťou výrobku, ktorý má vysokú obnovovaciu a ochrannú schopnosť, zameranú
na drevo a jeho nátery. Prenikajúc do hĺbky morí, leští a prekrýva škrabance a opotrebované 
časti nábytku. 
K dispozícii odtiene: svetlé drevo, stredné drevo, tmavé drevo a mahagón.

Chemicko-fyzikálne charakteristiky: 
Skupenstvo: kvapalina
Farba: v súlade s etiketou
Bod zápalnosti: 250
Opracovateľný povrch: mäkké drevo neupravované 3 m2 s cca 150 ml 

tvrdé drevo neupravované 6 m2 s cca 150 ml 
natierané drevo 24 m2 s cca 150 ml.

Spôsob použitia: 
Naniesť olej pomocou mäkkej handry, ktorá nezanecháva chlpy, alebo štetcom na očistený
a odmastený povrch. Dobre ho rozotrieť do všetkých kútov, pričom prebytok odstránime 
tak, aby sme ponechali veľmi tenkú vrstvu (zvlášť na exkluzívnom a vzácnom nábytku).
Počkať 10 – 15 minút, aby mohol výrobok preniknúť a impregnovať drevo, potom vysušiť
a preleštiť pomocou mäkkej handry. Po použití na opotrebovanom nábytku, kde je nutné 
opakovať alikácie,  sa olej po niekoľkých hodinách vysuší a zanechá výborný, ochranný

lesk, ktorý dlho vydrží.

Skladovanie: 
Výrobok musí byť skladovaný, môže sa s ním manipulovať a používať ho podľa 
hygienických a bezpečnostných noriem a všeobecne uznávaných skúseností hygieny
práce v priemysle.
Po použití nádobu dobre uzatvoriť! Výrobok vysychá tým pomalšie, čím je vlhkosť
vzduchu vyššia.

Balenie: 
Výrobok je balený vo fľašiach s obsahom 500 ml a 1 l.

Upozornenia:
Nedoporučujeme používať OLEJ NA RENOVÁCIU na voskovaný nábytok.

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/

