
Technický list

DECKING OIL – DANISH OIL 
Dánsky olej 

Popis: 
DECKING OIL je zmes prírodných olejov upravená pomocou uretánovej živice a určená
špeciálne na úpravu povrchov z dreva v exteriéri.  Zvláštne zloženie zmesi olejov napomáha
vyživovaniu a ochrane dreva, zvýrazňujúc pritom jeho prirodzenú krásu. Živičnatá zložka v 
zmesi zvyšuje ochrannú schopnosť olejov a zabezpečuje zároveň jej odolnosť voči vode 
a nepriazni počasia. Zmes olejov je zároveň obohatená o UV filtre a tým redukuje klasické
zošednutie dreva a zároveň zachováva jeho živší a výraznejší farebný tón. DECKING OIL je 
vhodný na záhradný nábytok, záhradné domčeky na náradie alebo besiedky/pergoly. 
Upozornenie: drevá s výrazným farebným odtieňom a/alebo exotickým pôvodom môžu značne 
spomaliť alebo utlmiť stvrdnutie oleja. 

POZOR!!! - Náter nie je vhodný na drevo, ktoré bolo opaľované plameňom. Nie je vhodný na termizované drevo 
(tepelne upravované) , na exotické dreviny, agát a dub. 

Chemicko-fyzikálne charakteristiky: 
Zloženie: uretánový olej s vysokým obsahom sušiny
Vzhľad/skupenstvo: olejová kvapalina
Zápach: typický
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný
Riedenie: Solvoil 04 alebo Solvoil Plus 10% (podľa potreby)
Výťažnosť: 1 liter/10-12 m2.
Hmotnosť:       1 liter - 860gr.

Spôsob použitia: 
Výrobok sa aplikuje rovnomerným spôsobom pomocou štetca alebo handričkou na drevený podklad, 
ktorý bol predtým prebrúsený, očistený a odmastený. Nenanášať nadmerné množstvo oleja! Nechať
vysušiť po dobu od 6 do 8 hodín predtým, ako budeme v prípade potreby ďalej pokračovať v úprave 
povrchu. Prebrúsiť brúsnym papierom so zrnom 220/240 a potom aplikovať ešte aspoň jeden náter. 
Celkové sušenie: 24 hodín.
Čistenie výrobkom Solvoil 04 alebo Solvoil Plus bez aromatických prímesí.

Skladovanie: 
Skladovať v dobre vetraných a chladných priestoroch. V prípade, že sa výrobok nepoužíva, dobre 
uzatvoriť nádobu. Skladovať vo vzdialenosti od zdrojov tepla, otvorených plameňov, iskier

a iných zápalných zdrojov.

Balenie: 
Výrobok je balený v kanistroch s obsahom 500 ml, 1 l, 5 l, 15 l, 20 l a 750 ml len pre Coloroil System.

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/

