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TECHNICKÝ LIST 

PATIO VERSO 

Olej na dřevo určené na pěstitelské bedničky 

černý, šedý, hnědý, zelený 

POPIS VÝROBKU   

Vodou ředitelný olej na dřevo na bázi přírodních derivátů oleje. Chrání dřevo 

před vlhkostí a nečistotami a zpomaluje štěpení a praskání dřeva. 

   

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE   

• Pěstební bedničky, dřevěné konstrukce skleníků. 

• Vhodný na neupravené nebo dříve olejem ošetřené dřevo.  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY   

   

BAREVNÝ ROZSAH Černý, šedý, hnědý, zelený. 

OBJEMOVÁ SUŠINA  18%.  

HUSTOTA   1,0 kg/l, ISO 2811.  

TEORETICKÁ VYDATNOST  Staré a opotřebované dřevěné povrchy 5-7 m2/l. Nové povrchy 

nebo dřevěné povrchy v dobrém stavu 7-15 m2/l. 

DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 

50% relativní vlhkosti) 

V běžných podmínkách suchý na dotek po několika hodinách. 

Doba schnutí je ovlivněna pórovitostí povrchu a množstvím 

použitého oleje. 

APLIKACE  Štětcem nebo houbou. 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Nářadí čistěte vodou a mýdlem. Čistič nářadí Pensselipesu se 

doporučuje na odstranění mírně zatvrdlého oleje. 

BALENÍ           

Hotový odstín: 0,33 l, 0,9 l.  

SKLADOVÁNÍ Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání 

před vlivem atmosférických podmínek. Přepravní a skladovací 

teplota musí být v rozmezí od +5°C do +25°C. Chraňte před 

mrazem. 

  

  

NÁVOD K POUŽITÍ: 

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý. Znamená to, že obsah 

vlhkosti ve dřevě musí být pod 20% protože vlhké dřevo neabsorbuje olej a olej schne pomalu ve 

vlhkých podmínkách. Teplota vzduchu nesmí být během aplikace a schnutí nižší než +5°C a relativní 

vlhkost vzduchu musí být pod 80%.  

  

PŘÍPRAVA POVRCHU: 

Neošetřené povrchy: Dřevěné povrchy očistěte od nečistot, prachu a uvolněného materiálu. 

Plesnivé dřevěné povrchy umyjte s Laituripesu podle pokynů v návodu. 

  

Povrchy předtím ošetřeny olejem na dřevo: Uvolňující se materiál odstraňte škrabkou a/nebo 

drátěným kartáčem. Očistěte povrchy a pokud je to potřebné, umyjte jej s Laituripesu podle 

pokynů. Pokud na povrchu zůstane viditelný film, odstraňte jej před ošetřením.  
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APLIKACE: Patio Verso před použitím důkladně promíchejte, a čas od času promíchejte také v 

průběhu aplikace. Naneste olej štětcem nebo houbou plynulým pohybem, aby se olej vstřebával do 

dřeva rovnoměrně. Utřete přebytečný olej. Roztírejte rovnoměrně po celé délce desek nepřetržitými 

tahy, abyste zabránili překrývání. Naneste jednu vrstvu. 

 

Ošetření dřevěného povrchu olejem způsobí jeho ztmavnutí. 

 

V případě potřeby vykonejte údržbu. Povrchy nepřetržitě vystaveny povětrnostním podmínkám 

bude potřebné ošetřovat každý rok. 

 

NÁVOD K ÚDRŽBĚ: S čerstvě ošetřeným povrchem manipulujte minimálně první týden opatrně, 

aby produkt dosáhl svou konečnou tvrdost a trvanlivost. V případě potřeby se povrch může zlehka 

čistit měkkým kartáčem nebo mopem po přibližně dvou dnech od aplikace. 

Znečištěný povrch čistěte pomocí Laituripesu (smíchejte jeden díl Laituripesu s 10 díly vody).  

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: Zabraňte vylití do 

kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo jej zlikvidujte v souladu 

s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný 

odpad. 

 

Upozornění! Nebezpečí samovznícení při používání čistících utěrek, papírových ubrousků atd. 

Kontaminované materiály se mohou vznítit o několik hodin později. Před likvidací by měly být 

namočené ve vodě v uzavřené kovové nádobě.  

  

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on (BIT) a reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on 

a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Může vyvolat alergickou reakci. Používejte 

ochranné rukavice. Produkt obsahuje biocidní složky z důvodu ochrany produktu během skladování. 

Obsahuje C(M)IT/MIT (3:1). 

 

 

 

 

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 

2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com 

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 

416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz. 

 

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou 

uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků 

norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu 

faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku 

v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací 

jednostranně bez předchozího upozornění. 
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