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WORKTOP OIL

500 ml

Food Safe

Compliant with 
EU 1935/2004

Ciranova WORKTOP OIL je dokonalá ochrana pro dřevěné 
pracovní desky, krájecí desky, nábytek a stoly, na kterých 
se připravuje jídlo. Ciranova WORKTOP OIL poskytuje 
přirozenou ochranu proti vodě. Ciranova WORKTOP OIL 
byl testován v souladu s normou 1935/2004 a po vyschnutí 
splňuje požadavky na povrch, který přichází do přímého styku 
s potravinami. Ciranova WORKTOP OIL je vyroben z přírodních 
vosků, modifikovaných rostlinných olejů.

 » Je určen pro dřevěné pracovní desky, krájecí desky a stoly.
 »  Poskytuje povrchovou úpravu odolnou vůči vodě a skvrnám. 
 » Testováno podle standardu 3C NO 1935/2004. 
 » Snadné použití. PŘÍPRAVA

Zajistěte, aby byly všechny staré dokončovací vrstvy zcela odstraněny a 
aby byl povrch bez prachu a jiných nečistot..

APLIKACE
WORKTOP OIL před použitím dobře protřepejte. Ciranova WORKTOP 
OIL můžete snadno nanášet ve směru dřeva hadříkem, který nepouští 
vlákna. U větších ploch můžete použít štětec.

Naneste tenkou vrstvu a nechte olej 15 minut nasáknout do dřeva, poté 
povrch otřete do sucha hadříkem, který nepouští vlákna. U tvrdého 
dřeva, jako je dub, jsou zapotřebí minimálně 2 vrstvy. Pro měkké dřevo 
lze použít několik vrstev. 

SUŠENÍ
Další vrstvu nanášejte po +/- 6 hodinách. Doba schnutí závisí na použitém 
množství, okolní teplotě, vlhkosti a proudění vzduchu.

DOKONČENÍ
Jako základní a konečnou vrstvu použijte Ciranova WORKTOP OIL..

PÉČE A ÚDRŽBA
Pravidelně ošetřujte další novou vrstvou WORKTOP OIL Ciranova, abyste 
zajistili trvalou vodoodpudivou ochranu. V případě silného znečištění 
nejdříve dřevo očistěte intenzivním čističem Ciranova a potom znovu 
naneste olej WORKTOP OIL. 

WORKTOP OIL je plně vytvrzený až po +/- 7 dnech, během této doby 
nečistěte vodou ani čistícími prostředky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
Zbytky uschlého oleje jsou hořlavé. Použité hadry by měly být po 
použití ponořeny do vody.

TECHNICKÁ DATA
Druh výrobku

Rozpouštědlo

Čištění 
čistící ředidlo

Stupeň leskul 
matný & hedvábný

Viskozita 
+/-50 sek - DIN 4mm

Obsah sušiny 
+/- 46%

Obchodní balení  
12 x 500ml

Vydatnost  
30-35 m²/liter na nános

Doba schnutí
Přetíratelné : po +/- 6 hodinách
Plně vytvrzený: po +/- 7 dnech

Stupeň brusu dřeva  
P 120-150

Skladování/přeprava  
Mezi 5°C až 25°C

Skladovatelnost  
48 měsíců v originálním neotevřeném obalu.

Likvidace
Likvidace zbytků, prázdných obalů podle místních nařízení.

Výrobky Ciranova ® jsou vyráběny pro profesionální uživatele. Pokyny, uvedené v datovém 
listu, jsou sepsány po provedení nezbytných zkoušek a po letech zkušeností. Doporučuje 
se však vyzkoušet způsob zpracování, neboť výsledek je dán konkrétními podmínkami 
zpracování. Ze znění tohoto technického popisu nelze odvodit záruku.


