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Argali olej na dřevo 
 
1. Popis výrobku   

 
Typ výrobku  
Ochranný olej na dřevo na bázi přírodních olejů a vody pro použití v exteriéru. Vhodný i na tvrdá dřeva (např. 
zahradní nábytek, dřevěné podlahy teras).  

Splňuje požadavky normy ČSN EN 71-3 „Bezpečnost hraček“. 
Ochranný účinek 
Chrání dřevěné povrchy před povětrnostními vlivy (sluneční světlo, déšť). Poskytuje dřevu vysoce účinnou 
ochranu proti zašednutí. 

Vlastnosti 
• odolnost proti povětrnostním vlivům 
• dobrá penetrace do dřeva 
• regulace vlhkosti dřeva 
• vytvoření sametového povrchu 
• bez zápachu  

Odstíny  Přírodní UV, modřín, teak, dub, bangkirai, ořech, palisandr  
Velikost balení  0,75 l / 2,5 l  

2. Technické údaje                                                                                                                              

 
Hustota při 20 °C cca 1,02 g/cm3 v závislosti na odstínu 
Viskozita při 20 °C cca 12-13 s (DIN kalíšek 4 mm) 
 
Schnutí  
Za standardních venkovních podmínek (23 °C a 50% relativní vlhkost) na obvyklých typech dřeva (borovice, smrk či 
jedle): 
Zaschlé proti prachu  po cca 3 hod. 
Další nátěr   po cca 8 hod. 
Za nepříznivých povětrnostních podmínek (vysoká vlhkost, nízká teplota, minimální výměna vzduchu) může 
schnutí trvat výrazně déle.  
Při použití na specifických druzích tropického dřeva se doba schnutí může také prodloužit až na několik dnů. 

 

3. Zpracování 

 
Příprava 
Povrch dřeva očistěte. Povrch musí být zbavený prachu a mastnoty. Nerovnosti (dřevěná vlákna) zarovnejte, 
povrch uhlaďte/zbruste. Zbrousit je potřeba i nové ohoblované dřevo (brusný papír 80/120). Při broušení 
používejte ochrannou masku. 
Množství aplikace  
na 2 vrstvy cca 120-160 ml/m2  (cca 80-100 ml u tropického dřeva) v závislosti na savosti podkladu. 
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Způsob aplikace nátěr 
Aplikace 
Přípravek je připraven k okamžitému použití. Před použitím dobře protřepejte nebo promíchejte. Aplikujte 
nezředěný měkkým štětcem ve směru vláken. Nadbytečný olej odstraňte. Zahradní nábytek z tvrdého dřeva otřete 
hadříkem nepouštějícím vlákna. Intenzita odstínu je ovlivněna kvalitou podkladu, typem dřeva, způsobem nanášení 
a vlhkostí dřeva. Jehličnaté dřevo určené pro venkovního použití doporučujeme nejdříve ošetřit impregnačním 
nátěrem (např. Argali bezbarvá impregnace) a následně ošetřit 2 vrstvami nátěru Argali olej na dřevo. 

Optimální teplota zpracování: + 15 °C až + 30 °C (podklad/impregnace/teplota okolí). 
Minimální teplota schnutí: +5 °C. 

Tipy k aplikaci  
Doporučujeme vždy provést zkušební nátěr. Vlhkost dřeva nesmí překročit 20 %. Je nutné dodržovat dobu schnutí 
mezi jednotlivými nátěry. 
Po použití impregnace na bázi rozpouštědel musí být doba zasychání minimálně 5 dní za standardních podmínek. 
Některé tropické dřeviny (např. Massaranduba) s obzvlášť velkým obsahem dřevitých látek je nutné nechat před 
první úpravou zvětrat po dobu asi 6 týdnů. 
Při aplikaci ve vnějším prostředí chraňte dřevo před deštěm až do úplného zaschnutí. 

Čištění nářadí  
Vodou a čisticím prostředkem ihned po použití. Zbytky po čištění řádně odstraňte a neskladujte je dočasně 
společně s vybavením (hrozí riziko mikrobiálního zamoření pracovního roztoku). 

4. Zvláštní pokyny  
 
Značení v souladu s nařízením 1272/2008/ES (CLP)  
Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Může vyvolat alergickou reakci. Bezpečností list k dispozici na 
vyžádání. 

Pokyny pro použití a varování: nedodržení pokynů může způsobit škody na zdraví nebo životním prostředí.  
Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zamezte 
kontaktu s kůží a očima. Při práci používejte ochranné pomůcky (ochranné rukavice, ochranné brýle). Při zasažení 
kůže pečlivě omyjte vodou a mýdlem.  
 
Skladování a ochrana životního prostředí  
Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Při skladování a manipulaci dbejte na legislativní ustanovení o 
ochraně a čistotě podzemních a povrchových vod a ovzduší. Skladujte pouze v originálních obalech! Po použití 
důkladně uzavřete obal. Nenechte přípravek uniknout do kanalizace.  
Neskladujte při teplotě nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C. Chraňte před mrazem.  
 
Odstraňování: zbytky přípravku a nevyprázdněné obaly odevzdejte do sběrny nebezpečného odpadu. Prázdný 
obal lze předat k recyklaci. 
 
Evropský katalog odpadů  
08 01 20 - Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19. 
 
Obsah těkavých organických sloučenin (Směrnice 2004/42/ES) VOC: <130 g/l 

 
Výše uvedené informace byly shromážděny na základě nejnovějšího vývoje a aplikačních postupů a zahrnují  Výše uvedené informace byly shromážděny na základě nejnovějšího vývoje a aplikačních postupů a zahrnují 

rady všeobecného charakteru. Popisují naše výrobky a poskytují údaje o jejich použití a zpracování. Jelikož 
použití a zpracování našich výrobků je mimo naši kontrolu, neručíme za škody způsobné nesprávným 
použitím přípravku. 

 


