
Olej na kameň a mramor 

 

 

 

 

Charakteristika: 

Zmes tvrdých olejových voskov založených na základe prírodných olejov, balzamových živíc, 
tvrdých voskov, izoparafínov a bezolovnatých vysušacích činidiel. Olej penetruje hlboko do 
pórov materiálu a spevňuje ho, vďaka tomu si zachováva nárazovú pevnosť a čerstvý 
vzhľad. Po ošetrení je povrch odolný voči oderu a vode. Odolný je tiež voči vínu, pivu, 
limonáde, káve, čaju, ovocným džúsom, mlieku a vode ako aj UV žiareniu a poveternosti. 
Ostatné chemikálie odstrániť z povrchu čo najskôr. 

Použitie: 

- Použitie v interiéry a exteriéry. 
- Vhodný pre ošetrenie: kameň, prírodný kameň, kabrinec, pálená škridľa, dosky cotto, 

mramor a pod.. 
- Pre zvýšenie odolnosti povrchu sa odporúča na vrchnú vrstvu použiť Olej na kameň 

a mramor Finish. 

Spôsob nanášania: 

Olej na kameň a mramor COMPLEX aplikovať v tenkých vrstvách štetcom, handrou, 
valčekom ako aj striekaním, tiež metódou airless, air-mix a striekaním v el. statickom poli. 
Povrch by mal byť pred aplikáciou zbavený prachu, úplne zbavený zelených rias a zvyškov 
farby, silikónu a iných nečistôt, ktoré znižujú adhéziu. Minimálna teplota prostredia 15°C. 

Výdatnosť: 
1. Nános: 10 – 14 m2/l. 

Závisí od druhu upravovanej dreviny, kvalite brúsenia, prípadne od predošlej vrstvy náteru. 
 
Riedidlo: izoparafínové riedidlo COMPLEX ISOPAR alebo terpentínový olej. 

  

Farebné odtiene:  

Bezfarebný, satin, prírodná biela, špeciálne odtiene možné. 

Balenie: 

1 liter 



Objemová hmotnosť: Cca. 0,85 kg/l 

Viskozita: Riedky 

Obsah sušiny: cca 55% 

Zápach: Príjemne jemný 

Bod vzplanutia: 62°C 

Spotreba: Veľmi ekonomická, závisí na absorpčných vlastnostiach dreva.  

Riedenie: 
Používať neriedené. 
Na umývanie náradia a nádob používať izoparafínové riedidlo COMPLEX ISOPAR alebo terpentínový olej.  

Balenie 1 liter, 5 litrov, 25 litrov, 30 litrov - plechové nádoby. 

Preprava: Nie nebezpečné. 

Zasychanie: 

Suché na dotyk: cca 2 hod. 
Úplne suché: cca 24 hod. 
Pretierateľný: cca 12 hod.  
Plne zaťažiteľný: cca 72 hod. 
 

Skladovanie: 
Doba použiteľnosti: minimálne 1 rok pri izbovej teplote v uzavretých originálnych obaloch. 
VbF trieda: N / A 

 


