
 
 

TECHNICKÝ LIST 
 

FLOOR OIL          
bezbarvý podlahový olej - interiér          
       

 
 
VLASTNOSTI 
POLOLESKÝ PRUŽNÝ PODLAHOVÝ OLEJ. 
ZAJIŠŤUJE DLOUHODOBOU OCHRANU DŘEVA A 
ZVÝRAZŇUJE JEHO PŘIROZENOU KRESBU. JE 
VODĚODOLNÝ A RYCHLESCHNOUCÍ. PRONIKÁ 

HLUBOKO DO DŘEVA, DŘEVO VYŽIVUJE A CHRÁNÍ 
PROTI OTĚRU.  
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

POUŽITÍ 
Nátěry dřevěných podlah v interiéru z tvrdého i 
měkkého dřeva. Dá se použít na korek, lisované 
dřevité desky, dřevotřísku a kompozice ze dřeva. 
Lze jej použít na dříve naolejované podlahy.  
 
UPOZORNĚNÍ 
Nenatírejte při teplotách pod 10°C nebo při vysoké 
vlhkosti vzduchu. Rozlité tekutiny co nejrychleji 
setřete! 
 
PŘÍPRAVA 
Dosud nenatírané podlahy obruste smirkovým 
papírem 120. Prach odstraňte nejlépe vysavačem a 
setřete lakovým benzínem.  
U dříve lakovaných podlah lak zcela odstraňte. 
Dříve naolejované podlahy zbavte prachu a špíny, 
setřete lakovým benzínem a nechte vyschnout.  
U podlah z tropického dřeva doporučujeme setřít 
povrch lakovým benzínem a po zaschnutí provést 
test vsáknutí oleje. 
 
NANÁŠENÍ 
Olej nanášejte po částech na 3 – 4 desky najednou 
pomocí štětce nebo hadru, který nepouští vlákna. 
Nechte 15 minut penetrovat do dřeva, pak lehce 
odstraňte zbytek oleje a nechte zaschnout. Po 
zaschnutí posledního nátěru vyleštěte hadříkem. 
Podlaha tím získá pololesklý vzhled.  
Olej doporučujeme nanášet ve třech vrstvách. 
Technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry je 
2 hodiny.  
 
  

VYDATNOST 
2,5 litrové balení oleje běžně vystačí k nanesení tří 
vrstev na podlahu o ploše 14-20 m2 dle savosti 
dřeva.  

 
DOBA SCHNUTÍ 
Podlaha je suchá za 30 minut. 
Přetíratelná za 2 hodiny.  
 
ČIŠTĚNÍ 
Před čištěním odstraňte z pomůcek co nejvíce oleje. 
K samotnému čištění použijte vodu s detergentem.  
 
ÚDRŽBA  
Dle potřeby přetřete jednou nebo dvakrát do roka. 
Opotřebená místa lze opravit lokálním přetřením bez 
nutnosti natírání celé plochy.  
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte na chladném, suchém, dobře větratelném 
místě, daleko od zdrojů tepla a vznícení. 
Neskladujte v blízkosti potravin. Chraňte před 
mrazem. Nekuřte. 
 
LIKVIDACE  
Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený 
výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními 
komunálními předpisy pro sběr a likvidaci 
nebezpečných odpadů. 
 
 
 
 
 



PRVNÍ POMOC 
Při zasažení očí vymývat 10-15 minut vlažnou 
vodou. Při potřísnění pokožky omýt teplou vodou a 
mýdlem, případně ošetřit regeneračním krémem.  
Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou. 
Nevyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, 
zajistit průchodnost dýchacích cest. 
V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení očí, 
požití většího množství přípravku)  vyhledat 
lékařskou pomoc. Postup první pomoci je také 
možno konzultovat s Toxikologickým informačním 
střediskem v Praze – tel.: 224 919 293. 
 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H226 Hořlavá kapalina a páry. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky. 
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit 
vysušení nebo popraskání kůže. 
 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal 
nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, 
jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji 
zapálení. Zákaz kouření. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv 
a ochranné brýle nebo obličejový štít. 
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s 
vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu 
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo 
osprchujte. 
P501 Odstraňte obsah a obal předáním osobě 
oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo 
na místě určeném obcí. 
 
 
Mezní (limitní) hodnota VOC  
(subkategorie A/i): 500 g/l 
Maximální obsah VOC 420 g/l 
Obsahuje  Butanonoxim  a  
Cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)].   
Může vyvolat alergickou reakci. 
 
 
DATUM DOPORUČENÉ SPOTŘEBY  
60 měsíců od data uvedeného na obalu.  
 
DISTRIBUTOR  
Detecha ch.v.d., Husovo náměstí 1208,  
549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika.  
Tel: +420 491 477 111, Fax: +420 491 477 199  
Email: detecha@detecha.cz. www.detecha.cz  
 
 
 

VÝROBCE  
Ronseal Ltd., Thorncliffe Park, Chapeltown, 
Sheffield,  
England. S35 2YP.  
Tel: +44 114 246 7171, Fax: +44 114 245 5629  
enquiry@ronseal.co.uk www.ronseal.co.uk  
 
„Ronseal“ a „Ronseal Does Exactly What it Says on 
the Tin“ jsou registrované ochranné známky 
společnosti Sherwin Williams Company. © Ronseal 
2009.  
Vyrobeno ve Velké Británii. 
 
Signální slovo: Varování    
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