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TEHNIČNI LIST 1700 

WOODEX HARDWOOD OIL

29.12.2015 Rjavo olje za les 

OPIS BARVE Olje na osnovi topil za zunanjo uporabo. 

UPORABA Uporablja se za površinsko zaščito novega in obledelega trdega lesa, toplotno obdelanega lesa kot 
tudi za tik, hrast in mahagonij. Rjavo olje trdemu lesu povrne originalno nianso. Tipični objekti so vrtno 

pohištvo, pomoli, ograje, lestve in vrata. Les ščiti pred sušenjem, pokanjem in umazanijo. Optimalno 
vzdržljivost lesa dosežemo z letno obnovo premaza WOODEX HARDWOOD OIL. Ni primerno za 
rastlinjake, tople grede ali zavetišča za živali.  

Suha snov ~ 35 % volumsko 

Hlapne organske spojine (HOS) Produkt ni vključen v direktivo EU o hlapnih organskih spojinah. 

Teoretična poraba Žagan les  5 - 8 m²/l 
Obrušen les  8 - 10 m²/l

Specifična teža ~  0,85 g/ml 

Čas sušenja, +23°C 

-suh na otip

-suh

Čiščenje, redčenje 

Končni izgled 

Barve 

Vremenska obstojnost 

Pakiranje 
(različna pakiranja glede na države) 

Po 8 urah 

Po 16 urah 

Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih 

Uporablja se brez redčenja. Orodje operite takoj po uporabi z TEKNOSOLV 1621 (nafta). 

Premaz se vpije v les in ne tvori vidnega filma. 

Rjavi in v spreju brezbarven 

Površine, ki so izpostavljene, je potrebno obnavljati vsaj 1x letno. 

Rjavi: 0,5 L, 1L in 500 ml sprej 
Brezbarven: 0,5 L  

VARNOSTNA OPOZORILA Glejte varnostni list. OPOZORILO! Zaradi nevarnosti samovžiga je treba vse odpadke iz izdelka in 

umazane krpe itd. hraniti na ognjevarnem mestu v nepredušno zaprtih posodah. Potopitev v vodo je 
prav tako priporočljiva. 
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Podatki v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih testih in praktičnih izkušnjah. Številke so samo za orientacijo in so odvisne od  na primer barve in sijaja. Ker nimamo 
nadzora nad pogoji in načinom uporabe, smo odgovorni le za kakovost izdelka in jamčimo, da je skladen z našim nadzorom kakovosti. Ne prevzemamo odgovornosti za 
kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe izdelka v nasprotju z navodili ali predvideno uporabo. Zadnja verzija tehničnega lista, varnostnega lista ali sistema 
je na voljo na www.teknos.com. 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

 

Priprava površine Površina za barvanje mora biti popolnoma čista.  
Odstraniti je potrebno vso umazanijo, nečistoče in prah. 
Sperite umazane ali plesnive  površine z  RENSA TERRACE čistilom.  
Dobro sperite z vodo in pustite, da se posuši. 

 
 
 

Nanos barve 

Odstranite vse stare premaze pred oljenjem. 
 
 

Pred uporabo barvo dobro premešajte. To večkrat ponovite med samo aplikacijo. Olje nanesite  
s čopičem, potapljanjem ali gobico. Ponavljajte toliko časa, dokler na površini ne ostane olje. 
Ostanek olja po 30 minutah obrišite s krpo.  

 
 
Pogoji za delo 

 
 

 
 
Obdelovalna površina mora biti suha. Relativna vlažnost lesa mora biti pod 20 % glede na težo 

lesa. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad 
+10 °C in relativna zračna vlaga pod 80%. Barvanje na soncu ali vlagi odsvetujemo. 
 

 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

  


