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Technický list – základní olej

Informace o výrobku
300.6, 301 - 304

ZÁKLADNÍ OLEJ
Grundieröl

Barvy
z přírodních
a
nejedovatých surovin

Všeobecně:

 Složení:

Dříve než je na neošetřené dřevo nanesen
první nátěr, mělo by být natřeno základním
olejem. Nejznámějším základním
prostředkem před vznikem průmyslu
vyrábějícího barvy byla směs s olejem.
Jednalo se o směs fermeže z lněného oleje a
terpentinového oleje. Tímto byl ošetřen
každý savý podklad, protože se dostala velmi
hluboko do podkladu a utěsnila póry. Jako u
všech svých výrobků je firma Kreidezeit toho
názoru, co se po staletí osvědčilo, nemohlo
být špatné. Proto je vyráběn základní olej
firmy Kreidezeit převážně z fermeže
z lněného oleje a z Balzámového
terpentinového oleje.

Lněný olej, dvakrát rektifikovaný Balzámový
terpentinový olej, kolophoniumglycerinester,
„Holzöl-Standöl“, bezolovnaté zasychací
látky.

Oblast použití:
K základnímu nátěru neošetřených druhů
dřev s velkými póry jako např. smrk,
borovice, olše, topol, buk. Ale také
k základnímu ošeření cementové omítky,
korku, přírodního kamene, vápenné malty,
hliněné omítky nebo sádry.
Základní olej lze použít na vnější i vnitřní
nátěry. Zejména se hodí jako základní nátěr
na nábytek, pracovní desky, dřevěná
opláštění, okna, dřevěná bednění atd.

Vlastnosti:
Základní olej je schopný difuze a téměř
zabraňuje pronikání špíny a vody. Proniká
hluboko do otevřených pórů podkladů a
dosahuje velmi dobrého spojení s dalším
nátěrem. Jako následující nátěry jsou vhodné
výhradně nátěry umožňující difuzi. Kromě
těchto vynikajících technicko-malířských
vlastností má základní olej ekologickou
výhodu, neboť je vyráběn z obnovitelných
přírodních surovin.

 Podmínky pro aplikaci:
Podklad by měl být suchý, čistý a savý.
Základní olej se používá nezředěný.
Nanášení se provádí štětcem, válečkem,
stříkáním nebo ponorem. Je třeba se
vyvarovat přebytkům nebo je odstranit po
době působení cca. 20 minut. Teplota při
aplikaci min. 10°C.

 Doba zasychání:
15 – 24 hodin při 20°C.
Čím více je podklad schopný sát, tím více se
spotřebuje základního oleje, a tomu
odpovídají doby zasychání. I když se zdá, že
ošetřený základ je již suchý, není jisté, že již
proschnul. Na neúplně proschlém podkladě
nemohou dobře zasychat ani následující
nátěry založené na lněném oleji. Zbytečně
dlouho zůstávají lepivé.

 Spotřeba:
Podle savosti podkladu cca. 10 m2/litr.
 Velikost balení:
Výrobek č. 300.6
Výrobek č. 301
Výrobek č. 302
Výrobek č. 303
Výrobek č. 304

0,75 l
2,5 l
5l
10 l
20 l

Ceny jednotlivých balení – dle ceníku.

 Podmínky skladování:
Základní olej se uchová po několik let, je-li
skladován v chladu a suchu, chráněn před
mrazem a vzduchotěsně uzavřen.
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 Pokyny:
Díky obsahu lněného oleje existuje
nebezpečí samovznícení nasycených
hadrů!
Nasáté nanášecí tkaniny a hadry na čištění je
tudíž třeba sušit ve volném prostoru nebo
uchovávat v uzavřené, nehořlavé nádobě
(skleněné nebo plechové). Při práci je
zapotřebí dobře větrat a nepoužívat otevřený
oheň.
Zbytky nevylévat do odpadu.
Uchovávat mimo dosah dětí.

Identifikace nebezpečnosti

N – Nebezpečné pro životní prostředí

Xn – zdraví škodlivé

Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a
vlivům životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou právní
platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet výrobek, zda je vhodný na účel
použití (zkušební nátěr).
Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácí text svou platnost
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