
PNZ – ARBEITSPLATTEN – ÖL  
(PNZ Olej na pracovní desky a nábytek) 

 
Charakteristika: 
PNZ ARBEITSPLATTEN ŐL se vyrábí v bezbarvém  a bílém provedení. Je prodyšný, 
reguluje vlhkost a proniká hluboko do ošetřované plochy. Poskytuje povrchu dřeva dokonalou 
ochranu, odpuzuje vodu a nečistoty. 
 
Použití: 
Pro všechny surové nebo louhované povrchy v interiéru. 
 
Zpracování: 
Neošetřené dřevo musí být suché , zbavené mastnot a pryskyřice, jemně zbroušené. Max. 
vlhkost dřeva 14%, teplota dřeva a oleje min. 18°C, vlhkost vzduchu max. 60%. 
Pryskyřičnaté dřevo je třeba nejprve prokartáčovat  PNZ GRUND REIN a nechat min. 12 
hod. vyschnout. 
Bílý olej je třeba důkladně promíchat a protřepat. 
Olej nanášejte válečkem nebo štětcem v silné vrstvě, dokud není celá plocha stejnoměrně 
vlhká a dřevo už další olej nepřijímá (podle druhu dřeva až 60 min.). Následně přebytečný 
olej setřete béžovým padem nebo bavlněným hadříkem.  
Čištění se provádí PNZ HOLZBODENSEIFE. 
PNZ ARBEITSPLATTEN ŐL může být následně ošetřen (nejdříve po 7 dnech) PNZ HOLZ 
WACHS.   Nespotřebovaný olej může být v neředěném stavu použit jako ošetřovací olej. 
Masivní, dýhovaná a klížená dřeva přijímají olej rozdílně a tím mohou vzniknout různé 
odstíny. Je třeba provést zkušební nátěr na malém vzorku. 
 
Spotřeba: 
Javor, bříza, buk cca 200 ml/m2, 2-3 nátěry po 12 hod. 
Dub, jasan, modřín cca 100 ml/m2 na 1 nátěr. 
Borovice, smrk, jedle cca 150 ml/m2 na 1 nátěr. 
 
Upozornění: 
Je třeba zajistit dokonalé větrání (průvan). Kyslík a teplota nad 18°C urychlují schnutí. Doba 
schnutí cca 3 dny. V této době chránit před vodou! 2 dny plochu neužívat, poté zatěžovat 
jenom šetrně. Životnost a trvanlivost olejovaného povrchu velmi závisí na šetrnosti v prvních 
dnech. 
 
Složení:  
Přírodní oleje – bodlákový, lněný, makový, ořechový, řepkový, slunečnicový, sójový, 
isoalifáty. U bílého oleje přídavek titanové běloby. Kalciová a kobaltová sušidla. Bezpečné 
pro dětské hračky podle EN 71. Vhodné pro styk s potravinami podle zákona o potravinách 
VbF A III. 
 
Balení:  0,75 l, 2,5 l, 10 l a více. 
 
 

Váš prodejce:  www.drevobarvy.cz 
 

 
 


