
Alpina Olej na dřevo 
Ekologický vodou ředitelný olej na ošetřování 
zahradního nábytku, teras a dřevěných ploch 
Do interiéru i exteriéru 
   
Účel použití: 
Vodou ředitelný olej na ošetřování dřeva pro osvěžení barvy do venkovních i vnitřních prostorů.  
Vlastnosti: 
- tenkovrstvý, vysoce difuzní 
- vodoodpudivý 
- regulace vlhkosti 
- osvěžení barev 
- odolnost proti kročejovému namáhání, zvýšený obsah akrylátu 
- ochrana proti UV záření 
- ekologický, ředitelný vodou 
- do venkovních i vnitřních prostorů 
Vhodné podkladové materiály: 
Dřevěné obklady, ploty, pergoly, ale i nábytek a dětské hračky, ideální na terasové podlahy. 
Barevné odstíny, možnost tónování: 
světlý, střední, tmavý 
Lesk: 
hedvábně matný 
Nářadí, teplota: 
Olej dobře rozmíchejte. Nanášejte sytě štětcem. 
Nezpracovávejte při teplotě pod 5°C (teplota okolního vzduchu a podkladu). 
Nářadí po použití čistěte vodou. 
Doba vysychání: 
Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude olej zaschlý na povrchu a schopný dalšího nátěru za 
1 - 2 hodiny. Možnost dalšího nátěru cca za 12 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se 
tyto doby prodlužují. 
Vydatnost: 
Cca 15 m2/l (cca 65 ml/m2) na hladkém podkladu. Na drsných plochách příslušně větší spotřeba. 
Přesnou spotřebu si stanovte zkušebním nátěrem. 
Nanášení jednotlivých vrstev, ředění: 
Olej na zahradní nábytek Alpina nanášejte štětcem neředěný tak, aby bylo dřevo nasycené. Zhruba za 
15 minut setřete přebytečný materiál hadříkem. Na čelních stranách a řezných hranách prken, trámů 
atd. nanášejte zvlášť sytě. Podle potřeby naneste druhý nátěr cca za 12 hodin. 
Vhodné podkladové materiály a jejich úprava 
Úprava podkladu: 
Podkladové materiály musí být pevné, čisté, nosné a zbavené odpuzujících látek. Při natírání dřeva ve 
venkovních prostorech nesmí vlhkost dřeva u listnatých dřevin překročit v průměru 12 % a u 
jehličnatých dřevin v průměru 15 %.  
Nové dřevěné díly:  
Drsné povrchové plochy obruste ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte vytékající látky jako 
např. pryskyřice a smolníky. Před nátěrem dřevo důkladně omyjte univerzálním nitroředidlem. 
Staré neošetřené dřevo:  
Zašedlé a zvětralé povrchové plochy dřeva obruste až na nepoškozené nosné dřevo a důkladně 
očistěte. 
Natřené dřevo:  
Staré vrstvy nátěrů - laků a silnovrstvých lazur odstraňte až k povrchu dřeva, který bude nasákavý. 
Pevně držící tenkovrstvé lazury a staré vrstvy oleje obruste, očistěte a zkontrolujte snášenlivost s 
olejem na zahradní nábytek Alpina.  
Další informace 
Složení: 
Přírodní oleje, akrylátová disperze, pigmenty, voda, glykoly a glykoléter, aditiva, konzervační 
prostředky. Mezní hodnota EU pro obsah těkavých organických sloučenin (VOC) u tohoto výrobku 
(kategorie A/f): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 5 g/l těkavých 
organických sloučenin. 
Velikost balení: 



0,75 l; 2,5 l 
Pozor: 
Při zpracování a po něm zajišťujte dostatečné větrání. Při stříkání nevdechujte aerosol. Nesmí se 
dostat do dosahu dětí. Zabraňte zasažení očí a potřísnění pokožky. Při zasažení očí a potřísnění 
pokožky oplachujte postižená místa okamžitě důkladně vodou. Nenechte proniknout do kanalizace, do 
vody nebo zeminy. Podrobnější údaje: bezpečnostní list. 
Skladování: 
Na chladném, suchém místě bez nebezpečí mrazu, chráněném proti přímému slunečnímu záření. V 
originální nádobě možnost skladování minimálně dva roky. 
Likvidace:  
Zaschlé zbytky materiálu a prázdné nádoby likvidujte jako domovní odpad. 
Technická informace č. A-L340D, vydání: říjen 2008 
Tato technická informace byla sestavena na bázi nejnovější úrovně technických poznatků a našich 
zkušeností. S ohledem na rozmanitost podkladových materiálů a podmínek v objektech je však 
kupující nebo uživatel povinen zkontrolovat, zda se naše materiály hodí k předpokládanému účelu 
použití za příslušných podmínek v objektu. Po vydání nové technické informace ztrácí toto vydání 
svou platnost. 
Výrobce: Alpina Farben GmbH, D-64369 Ober-Ramstadt  
Dovozce do ČR: Český Caparol s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice  
Tel:  +420 724 985 944 
 


