
 

 
Informace o produktu: Olej na zahradní nábytek ve spreji 
č. 008 

Vydatný a snadno zpracovatelný, proniká hluboko do dřeva. Do vnějších prostor  
 

  

 
 

 
 

Olej na zahradní nábytek ve spreji 
Vydatný a snadno zpracovatelný, proniká hluboko do dřeva 

 

 
 

 

 

008 Bezbarvý 

 

 

Informace o výrobku:  

Bezbarvý olej k ošetření zahradního nábytku a teras, odpuzuje vodu a nečistoty. Osmo Olej na zahradní nábytek ve 

spreji proniká hluboko do dřeva, reguluje jeho vlhkost a zabraňuje bobtnání a sesychání dřeva. Nepraská, neloupe se, 

netvoří šupinky. Pro obnovení nátěru postačí povrch bez potřeby přebrušování přestříkat.  

 

Doporučené použití:  

Osmo Olej na zahradní nábytek ve spreji chrání a ošetřuje zahradní nábytek z teakového dřeva a dalších tvrdých dřev. 

Je vhodný jako bezbarvá povrchová ochrana pro zahradní nábytek a podobně namáhané výrobky, ošetřené 

transparentními nátěry.  

 

Složení:  

Výrobek na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sojový olej, bodlákový olej), sušidel (sikativ) a látek, 

zajišťujících vodoodpudivost. Obsahuje lakový benzín bez obsahu benzenu. Přesné informace o složení Vám budou 

zaslány na vyžádání. 

 

Fyzikální vlastnosti: 

Hustota:    0,85 – 0,9 g/cm3 

Viskozita:   nestanoveno 

Zápach:    charakteristický 

Teplota vzplanutí:   nestanoveno, jedná se o aerosol 

 

Skladování:  

Trvanlivost 2 roky a déle, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených obalech na suchých místech. 
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Příprava povrchu:  

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). Olej na zahradní nábytek ve 

spreji je připraven k přímému použití, nádobku před použitím dobře protřepejte a odstříkněte. Staré mikroporézní nátěry 

očistěte, staré barvy a laky odstraňte. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu.  

Tvrdá dřeva s vysokým podílem v něm obsažených látek nechte před první aplikací oleje nejméně 4 týdny zvětrat nebo 

odmastěte přípravkem Osmo Čistič štětců. 

Výsledný svrchní nátěr závisí kromě jiného také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme 

– zejména u neznámých povrchů - provedení zkušebního nástřiku před vlastním použitím. 

Aplikace:  
Přípravek naneste ze vzdálenosti cca 25 cm a následně vetřete do dřeva štětcem. Při práci zakryjte okolí a plochy, které 

nemají být ošetřeny. Steklý olej setřete hadrem. Zajistěte dostatečné větrání a ponechte schnout po dobu 12 hodin.  Po 

zaschnutí aplikujte druhý nástřik. Pokud renovujete nebo obnovujete nátěr na již jednou ošetřeném povrchu, postačuje 

většinou pouze jeden nástřik přípravkem Osmo Olej na zahradní nábytek ve spreji. Po ukončení práce vyčistěte stříkací 

ventil. 

Čištění pracovního nářadí:  

Vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu benzenu). 

 

Doba schnutí:  

Přibližně 12 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách 

a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Zajistěte dobré větrání. 

 

Vydatnost:  

1 litr postačí pro přibližně 25 m2 nátěru v jedné vrstvě. Vydatnost závisí významně na charakteru dřevěného povrchu – 

uvedené informace se vztahují k hladkému hoblovanému nebo broušenému dřevu, u ostatních povrchů může být 

vydatnost odlišná. 

 

Upozornění:  

Sprej je bezbarvý a nechrání před UV zářením (šednutí dřeva). Pokud požadujete zachování barevného odstínu čerstvě 

řezaného dřeva (např. u bangkirai), doporučujeme aplikovat nátěr tónovaným Osmo Terasovým olejem.  

 

Bezpečnostní pokyny: 

 

 

 

 

 

 

 

       NEBEZPEČÍ 

 

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nestříkejte do otevřeného ohně 

nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji 

zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte 

teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nevdechujte 

aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal 

nebo štítek výrobku. 
Pozor: Výrobkem nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové 

nádobě (nebezpečí samovznícení).  

Nesmí být používáno ve stejném lakovacím prostoru spolu s nitrocelulózovými a mořícími laky. Nebezpečí 

samovznícení. Dodržujte protipožární opatření, běžná opatření k ochraně bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, 

určené pro lakovny a lakovací zařízení. 

Hnací plyn: propan-butan. 
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Odstraňování: 

Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech – odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob ve 

sběrnách nebezpečných odpadů, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech (doporučený kód dle 

Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky) 

Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly. 

 

Barevnost: 

008 Bezbarvý 

 

Balení:  

0,4 l 

 

Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nicméně nepředstavují žádnou záruku. 

 

Verze 04/16 

 
Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv 

záruku.  

 

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich www. 

 

 

 

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :     

Fa. AU-MEX spol. s.r.o.  Poděbradská  574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00 


