
 

TECHNICKÝ LIST   

 
 

BONDEX EXOTIC OIL 
 
Popis výrobku     
 Přírodní olej na ochranu a údržbu dřevin v interiéru i exteriéru. Odolný vůči vodě a alkoholu. Na 

bázi speciálních olejů. 
Použití 

Pro ochranu a zkrášlení zejména zahradního dřevěného nábytku z tvrdých a tropických dřevin, 
stejně jako ušlechtilých dřevin v exteriéru a interiéru. 

Speciální vlastnosti 
� Zvýrazňuje strukturu dřeva.  
� Vylepšuje povrch dřeva. 
� Ochrana proti povětrnostním vlivům.  
� Výborná penetrace. 
� Odolný vodě a lihovým prostředkům. 
� Obnovuje dřevu jeho přirozený vhled. 
 

 
Odstíny 

900 - Bezbarvý 
  
Technické údaje  

Pojivo      
Alkyd a lněný olej      

Pigmenty      
Organické a anorganické   Doba schnutí: (při 23°C a standardní vlhkosti 60%) 

     Suché na dotek cca. po 6 hodinách.  
       Další nátěr aplikujte po 24 hodinách  

    
 

    
 
  

 
Podklad a příprava  

� Před použitím dobře promíchejte. Po použití udržujte plechovku těsně uzavřenou. 
� Podklad musí být čistý, suchý, soudržný a odmaštěný.  
� Před aplikací na poškozené (zašedlé, začernalé) dřevo použijte produkt BONDEX HOLZ NEU.  
� Nanášení ve dvou vrstvách štětcem nebo měkkým hadříkem 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%.  

 
 

� U některých tropických dřev mohou látky, které se vylouhují ze dřeva, 
prodloužit dobu schnutí. Proto si schnutí vyzkoušejte na malé ploše 
nebo omyjte celulózovým ředidlem před natíráním. 
 
 
 
Ředění  
Neředí se.  
Čištění nástrojů 
Syntetické ředidlo.  
Stabilita při skladování 
5 let v neotevřené plechovce 
Skladování 
Těsně uzavřené. Skladujte a přepravujte při teplotě 
nad 5°C , nesmí zmrznout.   
Balení: 0,75L; 2,5L 
 
 
 
 
 
 

 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. 0,8 
g/cm3 cca. 28% 7-12 m2/l silný 


