
WZ 582 – renovačný olej   

 
CHARAKTERISTIKA / POUŽITIE:  olej, určený na údržbu drevených výrobkov  v exteriéry, 
ktoré sú povrchovo upravené vodouriediteľnými, alebo syntetickými lakmi značky ICLA. Na povrchu vytvára 
pružnú, tenkú  vrstvu, ktorá má vysokú odolnosť voči vode a poveternostným vplyvom. 
Olej má jemne žltý odtieň, preto sa neodporúča jeho použitie na  bielych, prípadne iných svetlých povrchoch. 
Na tieto povrchy použite výrobok s označením LW900.  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Obsah VOC (podľa smernice 2004/42/CE                 480g/l  
Viskozita oleja pri 20°C, F4 :                                      13“  +  1“  

Merná hmotnosť oleja 20°C:                                       0,865 kg / l  + 2%  

                         PRACOVNÉ POKYNY 

                         Riedenie: olej sa neriedi. 

Príprava povrchu: povrch pred aplikáciou oleja očistite, najlepšie slabým roztokom saponátu. Počkajte, než 
povrch uschne. Olej sa nesmie aplikovať na mokrý, alebo vlhký povrch.  

Nános / m
2
 : 50-100 gr / m

2
 na jeden nános, max. jeden nános .  

Spôsob aplikácie : ručne, čistou bavlnenou handričkou, alebo mäkkým štetcom olej naneste. Po cca 5 
minútach prebytočný / nevsiaknutý olej z plochy zotrite . 

Upozornenie:  použité bavlnené handry nasiaknuté olejom vždy namočte do vody. Ináč hrozí 

samovznietenie!!                                     

Doporučená teplota vzduchu,oleja a povrchu  pri aplikácii: 15 - 24°C   

Zasychanie :1 hod .  -  „proti prachu “, 3 hod.   -   manipulovateľný, 
8  hod.   – stohovateľný ( zatváranie okien..). 

Poznámka:  Výrobky umiestnené v exteriéry doporučujeme ošetrovať 1 až 2 x ročne. Prvé ošetrenie je 
možné previesť najskôr 6 mesiacov od umiestnenia výrobku v exteriéry                                                                                     

Čistenie aplikačných zariadení : syntetickým riedidlom DS 181. 

Skladovanie :olej skladujte v uzatvotenom originálnom obale, pri teplotách  5 až 24 °C.  
Olej je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím sa oboznámte s  bezpečnostnými predpismi a 
návodom na použitie, uvedenými na obale. V prípade akýchkoľvek nejastností nás kontaktujte :051/4521334 
Bezpečnostný list je k dispozícii na vyžidanie : 051/4521334  

 

 

Dostupné balenia: 1 lit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobca:     AKZO NOBEL COATINGS S.P.A. - DIVISIONE WOOD, Via Spangaro, 1 30030 
Peseggia (VE) – ITALY 

Distribútor v SR : ICLA SR spol. s r. o. , Priemyselný park, ul. Za traťou 1356/88, 082 71 Lipany, tel/fax.: 
00421 51 4521334 
 
 
 

 

  


