
                                                       

                                                       

    China Oil      
                                                   Exteriérový olej  

 

                                  MADE IN SWEDEN    

                         

   

 

 

 

 

Arboritec ™ China Oil  je vysoce kvalitní exteriérový olej s vysokým podílem tungového oleje. Olej je vhodný pro všechny typy neošetřeného 

dřeva v exteriéru. Díky nízké viskozitě penetruje hluboko do dřeva a poskytuje dřevu vysoký stupeň ochrany. Olej lze použít pro měkké i 

tvrdé dřeviny a je dodáván v přírodním (natur) a týkovém (teak) odstínu. Všeobecně tungový olej patří mezi nejlepší řešení pro ošetření 

dřeva přírodními rostlinnými oleji. Tungový olej, nebo-li také čínský olej, se získává lisováním ořechů tungového stromu a pochází z Číny. 

Tungový olej odolává vodě lépe než jakýkoliv jiný přírodní rostlinný olej a s postupem času velmi málo tmavne. Má přirozené antiseptické 

účinky a proto mnohem lépe odolává plísním než jiné oleje. 

  

 

 

 

 

 

 

                                         PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ LIST 

      VÝROBEK JE URČEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 

 

 

 

 



 

 

              NÁVOD K POUŽITÍ  

Dřevo musí být suché a čisté. Pokud je to nutné vyčistěte ho pomocí čistícího  

přípravku Arboritec Cleaner. Šedé dřevo obruste brusnou mřížkou, nahnilé dřevo 

odstraňte a nahraďte. Vzhledem k vysokému obsahu sušiny není tento olej vhodný 

k přetírání lakem a nedoporučujeme jej používat jako základ před lakováním.   

 

                                                                                       ZPRACOVÁNÍ   

Arboritec China Oil nanášejte štětcem nebo válečkem dokud nebude dřevo nasycené (125 – 200 g/m2), avšak bez vytvoření olejových 

vrstev na povrchu. Lesklá místa na sucích nebo v prasklinách odstraňte ještě před zaschnutím oleje suchým hadříkem. Díky svým speciálním 

vlastnostem se může olej vyloučit na povrch ještě 15 minut po aplikaci. Všechen přebytečný olej otřete pečlivě hadříkem. Olej nechte 

zaschnout 24 – 36 hodin v závislosti na počasí, aplikačních podmínkách a druhu dřeva. Ošetření opakujte 1 až 2x ročně. 

Dodržujte prosím bezpečnostní opatření, které jsou běžná při zacházení s chemikáliemi a při práci dobře větrejte. Abyste zabránili 

potřísnění, používejte ochranné brýle a rukavice. Při styku s kůží omyjte postižené místo mýdlem a vodou. 

Upozornění : Olejem nasáklé textilie (utěrky, hadříky atp.) se mohou samovznítit. Proto je po použití namočte do vody nebo uchovávejte 

v uzavřené nádobě. Použité nářadí vyčistěte pomocí technického benzínu ještě před zaschnutím oleje. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte 

kontaktovat dodavatele nebo Arboritec SE. 

 

                                                                     TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Složení   tungový olej, rozpouštědlo 

Doporučené použití  pro ochranu dřeva a dřevěných prvků v exteriéru, pro měkké i tvrdé dřeviny    

Obsah sušiny   41%, z toho 85% tungového oleje   

Bezpečnost / Toxicita    není nebezpečný / neklasifikováno  

Zápach   velmi nepatrný, neagresivní 

VOC   700 g/l ( splňuje EU limitní hodnotu pro tento produkt dle nař. A/f 2010 a 2004/42/CE 

Aplikační teplota  min. +5° C 

Zpracovatelnost a napojování vyjímečné 

Pokrytí / spotřeba    1 l na  5-8 m² v závislosti na druhu dřeva    

Barva     natur nebo teak (China Oil teak zachovává přirozený načervenalý odstín u tropických dřevin)  

Doba zasychání    24 – 36 hodin v závislosti na počasí aplikačních podmínkách a druhu dřeva   

Balení    1 l, 5 l  

Skladování a trvanlivost   2 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu při max. 40 ° C. Obsah otevřeného balení může po delší době   

zatvrdnout. Skladujte mimo dosah dětí a vzhůru nohama. Není citlivý na mráz.   

Čištění nářadí    ihned po použití a ještě před zaschnutím oleje technickým benzínem   

Likvidace     Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.  

Údržba    ošetření opakujte 1 až 2 x ročně 

 

 

 
Bezpečností listy jsou dostupné ke stažení na www.arboritec.com 

 

 

 

 

 

 

 

Pro technické dotazy kontaktujte svého distributora a nebo : 

Arboritec AB technický servis +46 303 56330 

 

 

 

 

Vydáno výrobcem ARBORITEC AB, Olof Wiksväg 9, 44465 Jörlanda, Sweden   
Neexistují žádné výslovné ani předpokládané záruky, včetně záruk obchodovatelnosti a / nebo vhodnosti pro určitý účel. Opravné prostředky kupujících jsou omezeny na výměnu nebo 

vrácení kupní ceny. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění, náhodné nebo následné škody. Uživatel musí stanovit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Informace a 

doporučení v tomto datovém listu jsou pokyny pro aplikaci a neměly by být vykládány jako záruka. Ve všech případech je na uživateli, aby určil, zda je produkt vhodný pro daný účel, a 

dokončil úspěšnou aplikaci. Arboritec může garantovat pouze dodaný produkt. Pokud má uživatel pochybnosti, doporučujeme předběžný test na místě. Ujistěte se, že jste si přečetli 

všechny informace a porozuměli jim 


