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AKO MALOVAŤ?

aplikácia
štetcom

aplikácia
valčekom

NA ČO?
• Tvrdý olej Newcolours je určený na ochranu nábytku,
dreva alebo stenových drevených panelov
používaných v interiéri. Vytvára odolnú bariéru proti
poškriabaniu, teplote a tekutinám používaným v
domácnostiach. Má neutrálny zápach a je
prispôsobený na ľahké nanášanie štetcom.
Spôsob aplikácie:
• Drevené povrchy, ktoré sa majú natrieť olejom, by mali
byť suché, riadne obrúsené (dub, jaseň: brúsny papier
P-100; borovica: P-150) a zbavené prachu, bez stopy
vosku, laku alebo čistiacich prostriedkov. Produkt
aplikujte iba na surové drevo. Pred použitím sa musí
produkt dôkladne premiešať. Produkt neriedte. Vždy
urobte vzorku farby, aby ste sa uistili, že odtieň spĺňa
vaše očakávania. Olej aplikujte pomocov plochého
štetca, tkaniny, špongie alebo valčeka.
Ak používate olej na exotické drevo, otestujte produkt
• a zistite, či je vhodný na kompatibilitu s daným druhom.

Olej Tvrdý

aplikácia
tkaninou
hubkou

Odporúčaný počet vrstiev: 2 – 3
1• Naneste prvú vrstvu oleja s nadbytkom (tak, aby
olej bol viditeľný na povrchu dreva) a nechajte drevo
15 minút absorbovať produkt. Po uplynutí tejto doby
prebytočný olej krúživým pohybom utrite čistou
handrou. Nechajte schnúť asi 4 hodiny a potom povrch
jemne obrúste brúsnym papierom s hrúbkou P-240,
aby ste vyrovnali nerovnosti a zvýšili priľnavosť pre
ďalšiu vrstvu oleja, očistite povrch od prachu.
čistenie náradia
vodou a sponátom 2• Na pripravený povrch naneste druhú tenkú vrstvu.
vrstvu a nechajte ju znova 15 minút. Po uplynutí tejto
doby prebytočný olej krúživým pohybom utrite čistou
handrou. Po min. 4h, pre hladší povlak môže byť
povrch vyleštený bavlnenou handrou (bez vlákien)
alebo leštiacim strojom. Ak chcete skontrolovať, či je
olejová vrstva na dreve vhodná, nalejte trochu vody
na vysušený povrch. Ak sa na povrch tvoria kvapôčky
vody, je drevo dostatočne nasýtené olejom. Ak sa
výdatnosť
voda absorbuje alebo kvapky rozliate naplocho,
naneste ďalšiu vrstvu. Olej je vrchný náter a
nevyžaduje ďalšie povrchové úpravy. Naolejované
nátery si vyžadujú obnovu najmenej raz ročne. Jemne
ich očistite navlhčenou textíliou.

dva objemy

3• Kompletné vytvrdenie produktu sa objaví až do 7 dní.
4• Náradie umyte teplou vodou a saponátom.

na nábytok, drevo v interiéri

Distribútor pre SR: B.S.O.s.r.o., Zvolenská cesta 23,
974 05 Banská Bystrica,www.bsosro.sk, info@almacolor.eu

pre nezávislú metamorfózu

Kontakt ohľadom stavu prepravy a objednávky:
tel. +421 910 616 112
info@almacolor.eu (8.00-15.00)

Výdatnosť: do 35 m2 s 1 l pri jednej aplikácii (v
závislosti od povrchu, množstva použitého produktu).

Tipy - Ako maľovať?:

Balenie: 200 ml, 900 ml

info@almacolor.eu (8.00-15.00)

Olej odporúčaný pre detské hračky a nábytok - v súlade s
európskou normou EN 71-3
odpporúčené
pre použite na
detské hračky a
detský nábytok

Producent: Innowacyjno-Wdrożeniowa Spółka z o.o. SOPUR, ul. J. Hechlińskiego 19, 85-825 Bydgoszcz

www.newcolours.pl
Distríbutor: B.S.O.s.r.o.,Zvolenská cesta 23,B.Bystrica 974 05
www.bsosro.sk
nájdeš nás

www.facebook.com/bsosro/

www.Newcolours.pl
www.bsosro.sk

A4 do DL - skladane w C

100 mm
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Oleje - 8 odtieňov

Tvrdý olej Newcolours
je prípravok na ochranu a
ošetrenie dreva.
Vďaka oleju si drevo udrží
svoju prírodnú krásu.

Správnou kultiváciou
povrchu
sa zachová
ušľachtilá povaha dreva po
mnoho rokov.

200 ml

100 mm
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Ochrana a starostlivosť!

Ak chcete, aby nábytok vyzeral dlho pekne ,
zvoľte kvalitný olej na drevo.Tvrdý olej
Newcolours sa vyznačuje veľmi dobrou
priľnavosťou k podkladu, krátkou dobou
schnutia, veľkou výdatnosťou, neutrálnym
zápachom a je prispôsobený na ľahkú
aplikáciu. Olejové farby zahŕňajú
najmodernejšie odtiene,vrátane bielej a
popolovej farby

Je potrebné vedieť, že profesionálne, moderné oleje
na drevo sa skladajú z prírodných olejov (ľanových
semien, vlákien), prísad zo syntetických živíc a
pomocných látok. Sú to tieto prísady, ktoré sú
zodpovedné za také parametre oleja, ako je doba
sušenia, viskozita a odolnosť proti povlakovaniu.
Bez nich by samotný olej bol veľmi zle odolný proti
špine, rýchlo by sa degradoval, nechránil by drevo
pred mechanickým poškodením a akákoľvek rozliata
kvapalina by zanechala trvalé stopy. Preto pri
hľadaní dobrého oleja na nábytok alebo podlahy sa
oplatí vybrať profesionálne výrobky.

900 mll

Aktívne propagujeme naše produkty na sociálnych sieťach: Facebook, Instagram, Pinterest.
www.newcolours.pl, www.bsosro.sk

97 mm

Zobrazené farby majú reklamnú funkciu a nemožno ich považovať za vzor.

Biely

Popol

Bezfarebný

Dub tmavý

Dub sklalistý

Tík

Wenge

Čierny

www.Newcolours.pl
www.bsosro.sk

