
 
TECHNICKÝ LIST 

 
BONDEX DECKING OIL 
 
Popis výrobku     
 Speciální olej pro venkovní ochranu a údržbu teras, venkovních dřevěných podlah a jiných dílů. 
Použití 

Pro ochranu a údržbu dřevěných obložení a teras. Především tvrdých a exotických dřevin 
jako je teak, nyatoh, bangkirai, také vhodný pro tlakovou impregnaci dřeva. 

Speciální vlastnosti 
� Zdůrazňuje povrchovou strukturu dřeva 
� Extra dlouhá trvanlivost 
� Ochrana proti povětrnostním vlivům 
� Odolný vodě a lihovým prostředkům 
� Na pochůzí plochy (decking, terasy) 

 
Odstíny 

900 – Bezbarvý    731 - Ořech 
668 - Červený mahagon   722 – Dub 
729 – Teak    725 – Palisandr  

  
Technické údaje 
Pojivo Lesk  
Alkyd Matný 
Pigmenty Doba schnutí: (při 23°C a standardní vlhkosti 60%) 
Organické a anorganické  Suchý na dotek po cca 3 – 4 hodinách. Další nátěr aplikujte 

po 24 hodinách. Úplně zaschlý po cca. 1 týdnu. 
 
 
   
 
 
 
 
 
Podklad a příprava  

� Před použitím dobře promíchejte. Po použití udržujte plechovku těsně uzavřenou. 
� Podklad musí být čistý, suchý, soudržný a odmaštěný. Poškozené dřevo musí  
   být ohoblované na holé dřevo. 
� Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva vyšší než 18%. 
� Nanášení ve dvou vrstvách štětcem až do nasycení dřeva. 
� Přebytky oleje se osuší houbičkou nebo hadrem po 15-30 minutách. 
� Údržba cca. jednou za rok podle potřeby 1-2 nátěry oleje. 
� První rok doporučeno ošetřit po 6 měsících, pak ročně. 
� Nepoužívejte při teplotách pod 5°C nebo při relativní vlhkosti vyšší než 80%.  

 
 

Ředění  
Neředí se.  
Čištění nářadí  
White Spirit (lakový benzín)  
Stabilita při skladování 
5 let v neotevřené plechovce 
Skladování 
Těsně uzavřené. Skladujte a přepravujte při teplotě 
nad 5°C , nesmí zmrznout. 
Balení: 2,5L; 20L - (jenom odstín bezbarvý) 
 
 
 
 

Dobrá rada od výrobce 
Natřené plochy průběžně kontrolujte a při zjištění poškození nátěru PROVEĎTE oživovací nátěr. 

Rozpouštědla Měrná 
hmotnost 

Obsah 
pevných 

částic 
Vydatnost Zápach 

lakový benzín cca. 0,9 
g/cm3 Cca. 51% 10-16 m2/l Silný 


