
TEAKOVÝ OLEJ
 k prvnímu i k renovačnímu olejování zahradního nábytku 

 Oblast použití: Bezbarvý olej k prvnímu i k renovačnímu ošetřování a udržování zahradního 
nábytku z teaku, douglasky, modřínu, bambusu, eukalyptu, balau, mahagonu, cedru a jiných 
tvrdých nebo exotických dřevin, vhodný pro venkovní i vnitřní prostředí. 

Vlastnosti: Teakový olej se zvláště vysokou odolností vlivům počasí a s ochranou proti UV záření. 
Impregnuje do hloubky a vytvoří prodyšnou ochranu povrchu, která zvýrazňuje přírodní kresbu 
dřeva a zároveň brání jeho vysychání. Povrch získá vyšší odolnost, hedvábně lesklý vzhled a bude
odpuzovat vodu a špínu. Řádně zaschlý nátěr odpovídá požadavkům normy DIN EN 71, část 3 
(bezpečnost hraček). 

Vydatnost: Obsah 750 ml vystačí na asi 15 m
2 

v závislosti na druhu dřeva a savosti povrchu. 
Spotřeba bude vyšší na hrubém nebo drážkovaném dřevě. 

Příprava: Povrch dřeva musí být suchý, čistý, zbavený tuků a smoly. Zvětralý povrch odbruste až 
na únosné dřevo. Nežádoucí zašpinění nebo zašednutí povrchu odstraňte čističem CLOU Teak-
Reiniger anebo plochu přebruste brusivem zrnitosti 220 a odstraňte prach. 

Zpracování: Teakový olej před použitím dobře promíchejte. Nelze zpracovat při teplotě nižší než 
15°C. Olej naneste 1-2x tence a rovnoměrně ve směru struktury dřeva štětcem nebo měkkým 
čistým hadrem a nechejte asi 10 minut vstřebávat. Nevsáknutý přebytečný olej setřete beze zbytku
hadrem na leštění CLOU Poliertuch. nebo bavlněným hadrem, který nepouští nitky, abyste 
zabránili vzniku lepivých míst na povrchu dřeva. V jednom dni provádějte pouze jeden nános oleje.

Pozor:  Hadry nasáklé olejem mohou mít sklon k samovznícení. Proto je po použití namočte do
vody a rozprostřené je nechejte venku uschnout. 

Schnutí: Ošetřené plochy můžete po 12 hodinách dále opracovávat. Povrch bude plně zatížitelný
po asi 1 týdnu. 

Čištění nářadí: Použitý štětec ihned po použití očistěte ředidlem CLOU EV-Verdünnung. 

Ošetřování: Olejované plochy pravidelně ošetřujte tence CLOU teakovým olejem. 

Skladování:  Skladujte  v  suchu  a  chladu.  Chraňte  před  mrazem.  Trvanlivost  v  originálně
uzavřeném balení je nejméně 5 roků. Načaté balení po odebrání oleje zase těsně uzavřete. 

Odstraňování:  K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. Obaly s tekutými
zbytky odevzdejte na sběrné místo starých laků (číslo odpadu 08 01 11). 

Upozornění: Obsahuje butanonoxim. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo 
popraskání kůže. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Je-li
nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Používejte ochranné rukavice. 
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