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CLOU TEAKÖL
teakový olej k ošetření dřeva ve vnějším i vnitřním prostředí

 pro zahradní nábytek nebo terasy z tvrdého dřeva 
 s ochranou před UV zářením
 ideální péče o teak, modřín, eukalyptus, balau, mahagon, akát

Charakteristika
Teakový olej CLOU TEAKÖL je výborně vhodný k impregnaci, ošetřování a oživení povrchu teakového 
dřeva jak ve vnějším tak ve vnitřním prostředí, stejně tak je vhodný i pro jiné druhy dřeva. Povrch dřeva
získá hedvábný lesk a odolnost proti vodě a špíně a zvýrazní se přitom kresba i vlastní barva dřeva. Je 
vhodný na dětské hračky (DIN EN 71, díl 3).

Zpracování:
Podklad musí být suchý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Plochy určené k ošetření můžete napřed 
vyčistit čističem  CLOU Teak-Reiniger a zahladit brusným rounem. Teakový olej naneste 1–2x štětcem 
nebo měkkým čistým hadrem tence a rovnoměrně ve směru struktury dřeva. Nevsáknutý olej po 10 
minutách odeberte hadrem, abyste zabránili vzniku lepivých míst. Jestliže má být povrch tupě matný, 
přebruste ještě mokrou plochu jemným brusným papírem ve směru vláken dřeva a potom dobře vytřete
hadrem navlhčeným v CLOU TEAKÖL. Při velkoplošném použití větrejte.
Před používáním nechejte ošetřené plochy důkladně proschnout (asi 24 hodin v závislosti na teplotě, 
savosti dřeva a vlhkosti vzduchu). Spotřeba závisí na způsobu zpracování, na hrubém nebo rýhovaném
povrchu dřeva se může zdvojnásobit. 
Štětec ihned po použití vyčistěte ředidlem CLOU EV-Verdünnung.

Vydatnost:
1 litr vystačí na přibližně 20 m2 v jedné vrstvě.

Použité hadry před likvidací z důvodu nebezpečí možného samovznícení namočte do vody.

Hořlavý! Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může 
způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – 
Zákaz kouření. Nevylévejte do kanalizace. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení. Používejte jen v dobře větraných prostorách. Obsahuje 2-butanonoxim. 
Může vyvolat alergické reakce. Při kontaktu s kůží omyjte vodou a mýdlem. Při kontaktu s očima 
vyplachujte několik minut otevřené oči tekoucí vodou.

Likvidace: K recyklaci odevzdejte jen beze zbytku vyprázdněné obaly, obaly se zbytky odevzdejte na 
sběrné místo starých laků.
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