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NL SPEZIALÖL 
NL ŠPECIÁLNY OLEJ 
Kombinácia oleja a vosku 
 
HIGH SOLID SYSTÉM - Vysoko sušinový  
 
 

 Priedušná impregnácia na báze ľanového oleja, 
slnečnicového oleja, saflóru a sójového oleja.  

 Neobsahuje rozpúšťadlá, vysoko sušinový 
 Vysoká odolnosť voči špine, vode a oderu 
 Pozostáva z prírodných olejov a voskov 
 Ekologický s deklaráciou: 

doporučuje sa 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti 
 
NL špeciálny olej na prirodzenú povrchovú úpravu  
surovej neupravovanej, príp. lúhovanej dreviny, ako napr. 
parkiet, korku, schodov, stien, nábytku a iných drevín  
vo vnútornom prostredí na zaťažované plochy.  
Vhodný na drevené podlahy bežného až ťažšieho 
namáhania. 
 
Nenáročné spracovanie, ošetrovanie či oprava umožňujú 
použitie aj pre laickú verejnosť. 
 
Špeciálne výhody produktu 
 
NL špeciálny olej 
 Neobsahuje škodlivé látky ani arómy 
 Pozostáva z prírodných olejov a voskov 
 Ekologický s deklaráciou: doporučuje sa 
 Ľahko spracovateľný, nevytvára bublinkovanie  
 Ľahké ošetrovanie 
 Ľahká opraviteľnosť 
 Je zdraviu neškodný, neupcháva póry dreviny  

a nespôsobuje elektrostatický náboj, čím je vhodný 
aj pre alergikov, reagujúcich na prach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oblasť použitia 
 
NL špeciálny olej je plne deklarovaný, čo znamená, že sú 
uvedené všetky prírodné zložky produktu, ktoré sú 
zdraviu neškodné.  
Alergikom doporučujeme urobiť vopred test znášanlivosti 
natierania (prípadne sa poraďte s Vaším lekárom). 
  

 V obytných priestoroch 
Vhodný na parkety a dlážkovicu surovej ešte 
neupravovanej mäkkej a tvrdej dreviny vo vnútornom 
prostredí. Pri morených a exotických drevinách 
doporučujeme urobiť skúšobný náter.  
 

 V materských škôlkach, školách, kluboch, 
kanceláriách 

Vhodný do týchto priestorov kvôli ľahkému ošetrovaniu  
a údržbe, kvôli tomu, že je vode odolný a zdraviu 
neškodný, s prirodzeným efektom zafarbenia dreviny. 
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Spracovanie a technické údaje: 
NL Špeciálny olej obsahuje rastlinné oleje, vosky  
a pomocné látky 
 
Základovanie povrchu 
Dobre prebrúsená drevina musí byť suchá, čistá, 
zbavená silikónu a brúsneho prachu. Nespracúvajte pri 
teplote nižšej ako 12 °C. Pri použití na veľkých plochách 
urobte skúšku olejovania na originálnej drevine, aby ste 
sa uistili, že výsledný  efekt zodpovedá Vašim 
požiadavkám. Ak je olejovanie robené alergikmi, 
doporučujeme vopred urobiť test znášanlivosti, prípadne 
sa poraďte s Vaším ošetrujúcim lekárom. 
 
Aplikácia 
Valčekom, štetcom, hubkou, handrou, špachtľou 
 
Spotreba 
25 – 30 g/m² na náter a v závislosti od druhu dreviny, 
nasiakavosti povrchu, štruktúry dreva a spôsobu 
natierania. 
Pred použitím dobre premiešajte! 
Celková spotreba max. 60 g/m² zodpovedá 70 ml/m². 
Prípravok vsiakne do drevených vláken, čiže na povrchu 
nevytvára žiadny film. 
 
Vo vnútornom prostredí 
Po vykonaní skúšky olejovania na originálnej drevine 
naneste špachtľou alebo polievaním neriedený olej  
1 x sýto. Po ca. 30 min. zotrite nevsiaknuté zvyšky oleja 
(kaluže), pretože ináč vzniknú fleky na povrchu.  
Po ½ hodine schnutia náter zopakujte ešte raz. 
Vypolírujte. 
 
Vypolírovanie 
Bezpodmienečne po každom nátere vypolírujte bielym 
padom, kefkou, drsnou stranou hubky, až kým 
nedosiahnete suchý povrch. Olejové zvyšky na povrchu 
sťažujú zasychanie a spôsobujú lepivosť povrchu. 
Po 1. nátere a uschnutí môžete urobiť medzibrus 
zrnitosťou ca. 180. 
 
Schnutie 
Medzi jednotlivými nátermi dodržte dobu schnutia aspoň 
½ hodiny. Hotová plocha je pochodzia po 72 hodinách  
a ca. po 8 dňoch vytvrdená. 

 

 
Čistenie a starostlivosť /NL Tvrdý olejový vosk 
Prvých 10 dní ošetrujte olejovanú plochu len utieraním 
nasucho, nečistite vlhkou handričkou a nepoužívajte 
žiadne čistiace alebo ošetrovacie prostriedky. 
Podľa potreby čistite a ošetrujte pomocou NL 
Holzpflegeöl, Bodenmilch, Hartwachsbalsam,  
Öl-Wischpflege, Reiniger. 
Dodržiavajte pritom pokyny na ošetrovanie olejovaných 
plôch podľa DIN 18356  
 
Čistenie pracovného náradia 
Náradie vyčistite riedidlom NL alebo terpentínom. 
 
Upozornenie 
Použité handry a iný materiál zabezpečte proti možnému 
samovznieteniu namočením do vody a zabezpečte ich 
likvidáciu.  
Pri spracovaní dodržiavajte bežné bezpečnostné 
predpisy pri práci. Dodržiavajte pokyny uvedené v Karte 
bezpečnostných údajov. Olejom nasiaknuté handry, 
pracovné náradie a oblečenie sa môže vplyvom tepla 
samovznietiť. Preto ich udržiavajte v uzavretých 
nádobách, prípadne namočte a odstráňte, alebo spáľte. 
Odstraňujte ako zvláštny odpad, nevylievajte do 
kanalizácie. 
S 25 Zabráňte kontaktu s očami 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte oddelene 
od potravín, nápojov a krmív. Výpary a aerosol 
nevdychujte. Nevylievajte do kanalizácie. Spracovávajte 
len v dobre vetranom prostredí. 
Na recykláciu odovzdávajte len vyprázdnené obaly, bez 
zvyškov. 
Obaly so zvyškami odovzdávajte na zberné miesta. 
 
OBSAH: 750 ml, 5 l 
 
Doba použitia 
Dátum výroby a spotreby vyznačený na obale výrobku. 
Skladovateľnosť ca. 12 mesiacov v originálne uzavretých 
nádobách.
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