
Olej na ošetrovanie 
parkiet 
B621 

VLASTNOSTI 

Špeciálne vyvinuté 
na ošetrenie 
všetkých bežne 
olejovaných podláh 

  
Prirodzený matný 
vzhľad 

  
Obsahuje oleje 
a vysoko hodnotné 
vosky prírodného 
pôvodu 

  
Rýchle schnutie 

  
Odpudzuje prach 

  

ÚČEL POUŽITIA A POPIS 
 OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET obsahuje prírodné suroviny a je prirodzený doplnok k prípravku 
SOLID´OIL®, k HARTWACHSÖL ako aj ku všetkým predtým vyrobeným olejom značky BLANCHON 
(okrem oleja S.D.). Vhodné aj pre parkety, ktoré boli zo strany výrobcu už naolejované. 
 OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET preniká hlboko do dreva, takže je na dlhšiu dobu chránené pred 
prachom a vlhkosťou. 
 OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET dodáva parketám veľmi pekný prirodzený matný finiš. 
 OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET má príjemnú prirodzenú voskovú vôňu a odpovedá norme EN 71.3 
„Bezpečnosť hračiek“. 
 OLEJ NA OŠETRENIE PARKIET sa dá ľahko aplikovať na všetky bežné druhy dreva, ktoré boli predtým 
naolejované. 
 OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET je dostať v 3 farebných odtieňoch: bezfarebný pre svetlé alebo 
nezafarbené dreviny, biely pre biele alebo svetlo-šedé druhy dreva a tmavý pre exotické, alebo na tmavo 
zafarbené druhy dreva. 

PRÍPRAVA PLOCHY 
 Odporúča sa aplikovať OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET na čistú a suchú podlahu: predtým je 
potrebné starostlivo odstrániť prach (kefou, vysávačom, ...). 
 Prípadné fľaky, stopy a špina sa dajú ľahko odstrániť prostriedkom BLANCHON REINIGUNGSSEIFE 
(Čistiace mydlo) alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom �handru dobre vyžmýkať a nikdy nenechať 
kvapkať�. 
 DÔLEŽITÉ: pred prvým ošetrením treba čakať 15 dní, aby olej vytvrdol. 
 Ťažko odstrániteľné fľaky, špina alebo škrabance sa odstránia jemným brúsnym papierom alebo jemnou 
oceľovou vatou. Na takýchto miestach by sa podlaha mala znovu impregnovať prostriedkom SOLID´OIL® 
alebo HARTWACHSÖL. 
 DÔLEŽITÉ: Na drevách, ktoré boli predtým morené moridlom na drevo BLANCHON HOLZBEIZE, sa 
časom mení farebný odtieň podľa premávky a opotrebenia. Aby sa dosiahla dokonalá trvanlivosť, by sa 
ošetrovanie malo uskutočňovať starostlivo a pravidelne. 

SPRACOVANIE A APLIKÁCIA 
 OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET je pripravený na použitie; nie je potrebné riediť. Nádobu dobre 
pred použitím potriasť ; olej aj počas použitia pravidelne premiešať. 
 Neodporúčame ošetriť parkety pri teplote pod 12oC. Použiť len v dobre vetraných miestnostiach. 
Rastliny, akvária a domáce zvieratá by sa mali chrániť pred výparmi, ktoré vznikajú pri nanášaní . 
 OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET naniesť v tenkej vrstve, alebo ešte lepšie ručným rozprašovačom 
na čistú a suchú naolejovanú podlahu a postupne rovnomerne suchou bavlnenou handrou, ktorá nepúšťa 
chlpy, vtrieť do podlahy a vyleštiť. Rozprášená vrstva by mala byť veľmi tenká, cca. 1 liter na 25 až 35 m2. 
 Aby sa aplikácia  zjednodušila, mal by sa povrch postupne ošetrovať v malých plochách . Opravené 
miesta sa dajú priamo impregnovať a bavlnenou handrou navoskovať. 
 Použitie leštičky na parkety s 3 rotujúcimi kefkami alebo profesionálneho jednokotúčového stroja, ktorý 
je vybavený béžovým leštiacim vankúšikom, uľahčuje ošetrenie. Podobá sa na sprejovú metódu: Leštenie 
je rýchlejšie a mechanické čistenie je intenzívnejšie. 
 Ak sa OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET vtiera postupne [bavlnená handra alebo leštička parkiet], 
dostaneme  pekný rovnomerný vzhľad kresby dreva. Týmto sa vyhneme ostávajúcim zbytkom na 
olejovanom povrchu podlahy. 
 Frekvencia údržby je závislá od namáhania. Podlaha by nemala vyzerať „chudobne ošetrovaná“. 
 Čím častejšie ošetrujeme podlahu, o to ľahšie je jej čistenie,  údržba a dlhšia životnosť. 

DOBRE OŠETROVANNÉ NAOLEJOVANÉ PARKETY BUDÚ ČASOM STÁLE KRAJŠIE. 

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA 
 Pracovné náradie sa musí ihneď po použití čistiť prostriedkom GERUCHSARME VERDÜNNUNG 
(Riedenie bez zápachu) [B46]. 
 Zbytky sa nesmú vypustiť do odpadovej vody. 
 Pozor: Nasiaknuté handry, leštiace vankúšiky a náradie treba ihneď po použití očistiť. Alternatívne sa 
dajú uschovať aj v plechovej nádobe alebo pod vodou [nebezpečenstvo samovznetenia]. 
SUŠENIE A POUŽITIE 
 Sušenie: cca. 4 až 6 hodín pri cca. 20oC. 
 Použitie miestností: po cca. 12 až 24 hodín. 

SPOTREBA 
 Cca. 25 až 35 m2 na liter a vrstvu. 



Olej na ošetrovanie parkiet 
USKLADNENIE 
 Po použití starostlivo zavrieť nádobu. 
 Výrobok je horľavý. 
 Uskladnenie výrobku v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch. 
 Nepribližovať sa ku  zdroju tepla alebo nebezpečenstva zápalu. 
 V skladovacích priestoroch, pri použití alebo pri akomkoľvek kontakte je fajčenie zakázané. 
 Výrobok nie je citlivý na mráz. 

OŠETRENIE 
 Podrobné údaje o špeciálne zosúladenom ošetrovacom systéme BLANCHON nájdete v našom samostatnom „Návode na ošetrovanie 
olejovaných podláh“ [download pod www.blumor.de]. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

URČENIE ÚČELU OŠETRENIE  OLEJOVANÝCH PARKETOVÝCH A DREVENÝCH 
PODLÁH 

TYP ŽIVICE Živice a vosky prírodného pôvodu 

KLASIFIKÁCIA AFNOR Skupina 1, trieda 2b 

HUSTOTA 0,84 [pri 20oC, podľa NFT 30020] 

FLUIDITA 35 sekúnd [podľa ISO 3 pri 20oC] 

PREDPÍSANÉ INFORMÁCIE 
Informácie získate z príslušnej bezpečnostnej karty EÚ. Túto kartu môžete 
si u nás vyžiadať alebo si ju prezrieť na našej internetovej stránke 
www.blumor.de v rubrike EÚ karty z bezpečnostnými údajmi. 

ODOLNOSŤ PROTI CHEMIKÁLIAM 
Rastlinný olej, acetón, alkohol 40o, voda, káva, čaj, atrament: žiadne 

poškodenie (test po 20 dní sušenia podľa NFT 30053). 
1)Association française de normalisation – Francúzsky normalizačný úrad 
 
 

Platné od: 02.02.2009 
Hore uvedené poznámky k spracovaniu treba brať ako nezáväzné odporúčania. 

Zakladajú sa na našich doterajších skúsenostiach z praxe a majú uľahčiť a podporovať prácu užívateľa. 
Kvôli rozmanitosti pomerov v praxi sa nemôžu uplatniť žiadne záruky a nároky z ručenia. Vydaním tejto technickej informácie strácajú platnosť všetky 

predtým vydané poznámkové kartičky, týkajúce sa techniky použitia, a informácie o výrobkoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pre remeselníkov, ktorým záleží na kvalite 

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 € 
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Sites internet : www.blanchon.com - www.lqeblanchon.com 

BLANCHON S.A. 
28, rue Charles Martin - BP 105 
69192 SAINT-FONS CEDEX (France) 
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18 
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09 
Fax: (0033) 472 89 06 02 

BLUMOR LACKE GmbH 
Kossmannstraße 19 

D-66119 Saarbrücken 
Tel.: 0681/ 8579 404 
Fax: 0681/ 8579 405 

www.blumor.de 
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