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            GRUNDOLJA 1 KLASIK 
          

                                             Rozpouštědlový základ pro venkovní      
                                                     nátěry dřeva 
 

 
Bezbarvý penetrační olej slouží jako základní penetrace dřeva před 
dalšími nátěry. Je schopen ošetřit problematická místa jako 
praskliny, koncové dřevo nebo pryskyřičná místa, kam se běžné 
základní nátěry obtížně dostávají. Základem této penetrace jsou 
čínský tungový olej a lněný olej. Grundolja 1 Klasik snižuje riziko 
vzniku nových prasklin, zamodrání a hniloby, a současně výrazně 
zvyšuje přilnavost dalších nátěrů. 
 
 

 
Příprava podkladu: 
Dřevo musí být zcela suché (max. 12-15% vlhkosti) a čisté. Při výskytu černých plísňových skvrn 
(„zamodrání“) je nutné povrch obrousit a desinfikovat fungicidem. 
 
Aplikace: 
Nanášejte štětcem nebo máčením. Grundolja 1 Klasik  se musí vsáknout do dřeva, nesmí vytvořit 
povrchovou vrstvu. Natírejte ve více vrstvách, dokud dřevo olej vsakuje. Nasáknuté plochy otřete 
hadrem navlhčeným v ředidle. Nenatírejte na přímém slunci či za vysoké teploty – ředidlo se rychle 
odpařuje, snižuje se tak schopnost penetrace do hloubky dřeva.  
U zamaštěných hadrů hrozí riziko samovznícení. 
 
Technická data: 
Spotřeba 7-10 m²/l na hladkém povrchu, 4-8 m²/l na hrubém povrchu  
Složení alkyd, tungový olej, lněný olej 
Sušina 16% objemu 
Hustota 0,85 kg/l 
Viskozita 30-36 sek DIN 3 mm 
Ředidlo V-40 nebo White Spirit  
Aplikace štětcem, máčením, hadříkem při teplotách nad +8 ˚C 
Doba schnutí odolné proti prachu za 1 hod, přetíratelné za cca 6 hod., zcela 

proschlé za cca 12 hod. při 20˚C a 85% vlhkosti  
Barva čirá bezbarvá 
Skladování 2 roky v neotevřeném balení 
Balení 1 L, 3 L, 10 L 

 
Bezpečnostní opatření, údržba: 
Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte ředidlem. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte 
mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech.  
Hořlavé, třída 3. 
EU limitní hodnota VOC kat. A(h) RNH: 750 g/l (2010).  
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 750 g/l. 
 


