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CLOU Bangkirai- & Douglasien-Öl 
olej na terasy, olej na dřevo ve vnějším i vnitřním prostředí

Charakteristika
CLOU Bangkirai- & Douglasien-Öl je ideální prostředek k oživení dřevěných palub lodí, teras, balkónů, 
podlahových roštů okolo bazénů, zahradních konstrukcí a zahradního nábytku z těžkého tvrdého 
tropického dřeva bangkirai, které odolává vlivům počasí. Lze jej použít také pro jiná exotická dřeva, 
jako je např. cedr, iroko, mahagon, belinga nebo teak. 

 oživuje přírodní odstín dřeva
 neobsahuje žádné jedovaté příměsi 
 působí impregnačně 
 je silně odpudivý pro vodu i špínu
 chrání před ultrafialovým zářením 
 vytváří hedvábně lesklý povrch
 naolejovaný povrch se snadno ošetřuje

Zpracování
Zpracovávat lze štětcem nebo hadrem (tampónem). Nanášení válečkem není vhodné z důvodu vysoké
tloušťky nanášené vrstvy.

Ředění a čištění nářadí
Olej se neředí. Použité nářadí a štětce nenechejte zaschnout, ale hned po použití je očistěte. Je 
vhodné pouze ředidlo  CLOURETHAN - Verdünnung  nebo ředidlo  CLOU EV-Verdünnung.

Příprava povrchu
Dřevo musí být suché, čisté, únosné a bez tuků a vosků. Zvětralé povrchy odbruste. Vyzkoušejte si 
zkušebním nátěrem únosnost dřeva a výsledný odstín.

Návod k práci
Povrch dřeva pečlivě obrousíte papírem zrnitosti 150 / 180 a odstraníte brusný prach. Obsah balení 
nejdříve pečlivě rozmíchejte. Olej nelze zpracovat při teplotě nižší než 12°C (teplota oleje, 
natíraného dřeva i okolí pracoviště). Olej nanášejte neředěný natíráním štětcem nebo tampónem ve 
směru vláken dřeva. Nevsáknutý olej setřete po 15 – 20 minutách hadrem. Po zaschnutí oleje přes 
noc (alespoň 12 hodin) proveďte mezibrus papírem 240 a potom dobře odstraňte brusný prach. Pak 
naneste olej stejným způsobem včetně setření podruhé.

 Broušení i nanášení oleje vždy provádějte ve směru vláken dřeva.
 Olej nanášejte rovnoměrně a v tenké vrstvě.
 V jednom dni vždy proveďte jen jeden nános.
 Podle stupně zatížení povrchu a druhu dřeva nanášejte ve 2 – 3 vrstvách.
 Plné zatížení nejdříve po 1 týdnu.
 K ošetřování olejovaných ploch stačí olej nanést 1x.

Vydatnost
1 litr vystačí v jedné vrstvě na přibližně 20 m2 (podle druhu dřeva). Spotřeba roste na hrubém řezu na 
vroubkovaném povrchu dřeva.

Pozor:
Olejem nasycené hadry mohou mít sklon k samovznícení. Proto je po použití namočte vodou a 
nechejte je rozložené vyschnout na volném prostranství.

Hořlavý!
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Nevylévejte do kanalizace. Používat pouze v dobře 
větraných prostorách. K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. Obaly se zbytky 
starých laků předávejte na sběrné místo starých laků.
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