
 
 

Technický list 07.79 Sct.Croix napouštěcí olej 

 

Výrobek  Jednosložkový olejový nátěr dle starodávného receptu bázi přírodního 
lněného oleje, výtažků z přírodních pryskyřic a z čínského dřevního oleje. 
 

Vlastnosti  þ Neagresivní k podkladům – bez tvorby skvrn; 
þ Dlouhodobá ochrana dřeva ošetřeného nátěrem Sct. Croix; 
þ Zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva; 
þ Určená pro všechny druhy dřeva, obzvláště pro tvrdé dřeviny a teakové  
   dřevo; 

Použití  - Nátěry všech druhů dřeva určeného pro interiéry i exteriéry; 
- Nátěry nábytku, stolů, židlí, dřevěných obkladů stropů a stěn; 
- Nátěry prkenných podlah, prahů, zábradlí, zahradního nábytku apod.; 
 

Balení  Kbelík 2,5 l; Plechovka 1 l; Aerosolový rozprašovač – sprej 400 ml 
Barva  Medově hnědá 

   
Technické údaje      

Základ  - Lněný olej, pryskyřičné přísady, dřevinné oleje 
Hustota  g/ml neuvedena   

Sušina, podíl pevných látek  % 60 - 70 (1 hodina při 105°C) 
Aplikační teplota  °C +10 / +40  

Doba schnutí  hod 6 - 12 (při 20°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu) 
Skladovatelnost  měsíce 24 (36 sprej) (při teplotách od +5°C do +25°C) 

Vydatnost  m2 20 (z jednoho litru) 
     

Omezení  Olej není určen k nátěrům: materiálů, jež jsou v přímém styku s potravinami, 
pitnou vodou ani dětských hraček. Nelze tónovat ani mísit s jinými druhy 
barev. 

Podklad  Musí být čistý, suchý, soudržný a zabroušený. 
Pokyny  Nátěr provádíme štětcem, válečkem nebo hadříkem ve velmi tenké vrstvě. Po 

cca 10-20 minutách nevsátý olej odstraníme setřením suchým hadříkem, tak 
aby povrch nebyl lepkavý a lesklý. Olej Sct. Croix je přetíratelný dalšími 
barvami. 

Doporučení  Pro dosažení extrémně hladkého povrchu provedeme broušení smirkovým 
papírem bezprostředně po nanesení silné vrstvy olejového nátěru zrnitostí 
240. Ihned po vybroušení olej odstraňte suchým hadříkem. 

Upozornění  Při použití spreje, nanášejte ve dvou vrstvách křížovou technikou. 
Čištění  Materiál: ihned benzín, toluen, aceton – pozor na samovznícení 

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. 
Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 07.79». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 22.07.2011 Vyhotoveno dne: 11.07.2003 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


