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Kora -TEX 
PROFI OIL®

Olej pre 
zušlachtenie 
dreva

Popis produktu

Produkt: Paropriepustný olej pre drevo na báze prírodných olejov a alkydových živíc 
na báze organických rozpúšťadiel.
 Slúži k ochrane a dekorácii tvrdých, exotických ako aj mekkých drevín.

Spôsob ochrany: Chráni pred poveternostnými vplyvmi ako slnko UV žiarenie, dážď, sneh ... s 
použitím  vysokohodnotných  pigmentov.  Vodeodpudivosť  je  zvýšená 
obsahom voskov..

Vlastnosti: • Odolný poveternostným vplyvom, vodeodpudivý
• UV Stabilný 
• Regulujúci vlhkosť
• Ľahko roztierateľný
• Hlboko a lahko sa vpíja do drevachráni drevo do hľbky
• S jemným zápachom  po uschnutí bez zápachu
• Priehľadný vykresluje štruktúru dreva
• Neodlupuje  sa  veľmi  jednoducho  renovovateľný  netreba  ho  pracne 

obrusovať.
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Oblasti použitia:  Je určený k ochrane dreva, vykresleniu štruktúry. Odporúča sa pre drevo v 
exteriéry  bez kontaktu  so zemou ako ploty,  drevenice,  pergoly,  terasové 
podlahy atd´....     
Hlavne  je  určený  pre  všetky  dreviny  u  ktorých  má   dlhodobo  zostať 
zvýraznený prírodný charakter dreva.

 Odtiene Pinia,  Bangkirai,  Douglasie,  Orech,  Mahagon,  Vlašský  Orech,  Teak, 
Afromozia

Gebindegrößen 0,75ltr.,  2,5 ltr,  5 ltr,  20ltr.

Technické dáta

Hmotnosť 
pri 20 °C:

ca. 0,84 g/cm³

 Viskozita: Tenkovrstvá, riedka

Bod zápalu: > 61 °C

Schnutie Pri Normovanej klíme  (23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu podľa 
DIN 50014 cca. Po 5hod. Je povrchovo vyschnutý. Po 10hodimách je náter 
vyzretý a pretierateľný.  Káždá odchýlka od uvedených hodnôt ako nižšia 
teplota, vyššia vlhkosť vzduchu môže výrazne predlžiť  dobu schnutia.

Taktiež  čas  schnutia  ovplyvňuje  druh  dreva,  teplota,  a  vlhkosť  samotnej 
ošetrovanej dreviny.

Spracovanie

Príprava povrchu: Krycie  náterové  systémy,  laky  alebo  hrubovrstvé  lazúry  je  potrebné 
odstrániť bez zvyšku.  Drevo silne poškodené poveternostnými vplyvmi je 
potrebné zdrsniť (prebrúsiť zrno P-100 -150).   Zdvihnuté vlákna je nutné 
odstrániť  pre rovnomerný náter.  Povrch dreva musí byť čistý,  suchý bez 
prachu.  Pre možné ušpinenie ostatných plôch  ako beton, omietka,kameň a 
iné je nutné tieto plochy riadne zakryť.  

Spotreba: 120-160 ml/m² in 2 x náter v závislosti od dreviny

Spôsoby 
nanášania: Náter štetcom, valco, namáčanie.

Použitie:  KORA – TEX PROFI OIL pre upotrebenímdobre zamiešať. Po dôkladnom 
premiešaní nánášať v jemnom filme v smere vlákien.
Optimálne podmienkypre nánášanie sú  od +15°C do +30°C to platí  pre 
podklad.   Samotný  olej  ako  aj  teplotu  vzduchu.  V  ziadnom  prípade 
nenatierať pri teplote pod +5°C.
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Odporúčania pre 
nanášanie:

Pred  náterom velkých  plôch  preskúšať  požadovaný  odtieň.  Odporúčame 
skušobný náter. Zošednuté plochy (staré drevo) ovplyvňujú konečný odtieň.
Zošednúté povrchy odstrániť s odstraňovačom šednutia.
Olej sa neodporúča riediť. Pri novom neošetrnom dreve sa odporúča použiť
ochranný náter účinný proti modrej hnilobe,hnilobe.
 Pri  neošetrených  čelných  plochách  (  rezoch  )  môže  dôjsť  hlavne  pri 
drevinách bohatých na triesloviny ako Agát, Dub, a iné exotické dreviny pri 
ich  vyluhovaní  k  ušpineniu  a  sfarbeniu  plôch  ktoré  prídu  s  vyluhovanou 
trieslovinou  do  kontaktu  (murivo,  omietka,  kameň..).  Odporúčame  a 
považujeme za vhodné priečne rezy ošetriť príprvkom KORA uzatvárač rezu 
2x náter.

  

Vlastnosti 
ošetrného dreva 

 Po uschnutí oleja  je kompatibilný  s plastami a inými materiálmy. Náter 
nemá žiadny vplyv na horľavosť dreva. 

Renovácia:  Povrchy  ošetrené  s  Olejom  KORA  –  TEX  PROFI  OIL  sú  ľahko  a 
jednoducho renovateľné. Povrch musí byť čistý, bezprašný, únosný a potom 
ho  jednoducho  pretrieme  olejom  KORA  –  TEX.  Stáré  a  silne  zvetrané 
povrchyodporúčme  ošetriť  pred  náterom  základným  olejom  sobashom 
biocídnych účinných látok.

Čistenie náradia:
Náradie umyjeme v testovacom benzíne, alebo acetónovym riedidlom.
 Zašpinené náradie nenchať uschnúť.

Zvláštne údaje

Označenie podľa 
CLP

Obsahuje 2-Butanonoxim.                     
Môže vyvolávať alergické reakcie .
Karta bezpečnostných údajov je na požiadanie k dispozícci.

Upozornenie pre 
spotrebiteľa:

Zneužitie môže viesť k ohrozeniu zdraviaa škodám na životnom prostredí.
Upozornenie: Rastliny držať mimo vplyvu oleja. Vylúčiť kontakt s pokožkoua 
očami.  Používať  zodpovedajúci  pracovný  odev(  gumenné  rukavice, 
ochranné  okuliare.  Zamedziť  prístupu  deťom!  Pri  práci  nejesť,  nepiť  a 
nefajčiť. Chraniť pre potravinamy, nápojmi a krmivom pre zvieratá.
Pri  nehode, nevolnostialebo náhodnom vypití  okamžite vyhľadať lekársku 
pomoc a ukázať obal, alebo etiketu.
Nepracovať  v  blízkosti  otvoreného  ohňa.  Pri  práci  a  schnutí  náteru 
zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu a riadne vetrať.
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Skladovanie :
Ochranana 
životného 
prostredia:

Skladovať pri teplote v originálnom dobre a  tesne uzatvorenom balení.
Nei pri  teplote pod +5°C a nie nad+30°C.
Pri skladovaní a pri práci treba dodržiavať všeobecne známe pravidla pre 
prácu  s  chemikáliami.  Treba  zabrániť  ˇuniku  do  spodných  ako  aj 
povrchových vôd.  Nevylievať do kanalizácie!

Zneškodnenie:

Trieda ohrozenia
vody a vodných 
živočíchov: 

Zostatky tak ako aj vyprázdnené obaly je nutné odstrániť podľa zákona o 
zneškodňovaní nebezpečných odpadov ako nebezpečný odpad.

 
trieda ohrozenie stupeň 2

Produktový kód: M-KH 03

EAK / AVV 08 01 11 -
Fraby a laky ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá a iné nebezpečné látky.

Obsah prchavých látok VOC:  Podľa nariadenia 2004/42EG smie obsahovať maximálne  hodnoty (VOC 
obsah pre tento produkt  (kategórie A/f) od roku 2010  je 700g/ltr. Tento produkt obsahuje maximálne  a 
menej ako 700g/ltr.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungs-
technik  zusammengestellt  und  enthalten  allgemein  beratende  Hinweise.  Sie  beschreiben  unsere 
Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleich-
bleibende Qualität unserer Produkte gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In 
Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.
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