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KLASIK 30
Impregnační olej pro napouštění dřeva
Základem Klasik 30 je lněný olej s přídavkem alkydových
pryskyřic a rozpouštědel. Je vhodný pro venkovní
napouštění jak nového dřeva, tak i dřeva již dříve
ošetřeného olejem – terasy, obklady, zahradní nábytek.
Napuštěné dřevo nevstřebává vlhkost, nesmršťuje se
a nevznikají tak praskliny.
Klasik 30 je nejprodávanějším výrobkem firmy Colorex
(25 % podíl na obratu) a jedním z nejprodávanějších olejů
ve Švédsku vůbec.

Příprava podkladu:
Podklad musí být pevný, suchý a dobře očištěný. Uvolněné, porézní nebo nalomené části dřeva
odstranit. Nenatírejte při teplotách pod +8 ˚C

Aplikace:
Olej nanášet tak dlouho dokud není podklad nasycený. Po několika minutách setřít přebytečný olej
hadříkem nebo houbičkou. Olej nesmí na povrchu vytvořit film. Nepřetírat barvami! Ošetřené plochy
obnovovat nejlépe 2x za rok. Obzvlášť důležité je ošetření olejem na podzim. Nanáší se štětcem,
máčením nebo hadříkem.
Olejem napuštěné hadry se mohou samovolně vznítit, zajistěte jejich bezpečné skladování a likvidaci.

Technická data:
Spotřeba
Složení
Sušina
Hustota
Viskozita
Ředidlo
Aplikace
Doba schnutí
Barva
Skladování
Balení

8-12 m²/l hoblované dřevo
lněný olej, alkydové pryskyřice
30 % objemu
0,85 kg/l
30-46sec (DIN 3 mm)
V-40 nebo White Spirit
štětcem, máčením, hadříkem při min. +8˚C
na dotek 6 hod., zcela proschlé a přetíratelné za 24 hod.
čirá bezbarvá
2 roky v neotevřeném balení
1 l, 3 l, 10 l

Bezpečnostní opatření, údržba:
Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte ředidlem. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte
mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech.
Výrobek není klasifikován jako hořlavý.
EU limitní hodnota VOC kat. A(f) RNH: 700 g/l (2010).
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 700 g/l.
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Výrobce: Colorex Sweden AB, Industrigatan 7, 534 73 Stora Levene, tel.: +0046 512 170 024, www.colorex.se
Distributor: H-Color s.r.o., Libušská 213, 142 00 Praha 4, Tel.: 244 472 732 Email: info@h-color.cz, www.h-color.cz

