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China oil  
Exteriérový olej    
  

VLASTNOSTI VÝROBKU 
• Vysoce kvalitní exteriérový olej  

• Obsahuje vysoký podíl čínského tungového oleje (olej  
   lisovaný z tungových ořechů) 
• Obsah sušiny je 41%, z toho je 85% tungový olej   
• Vhodný pro všechny typy neošetřeného dřeva v exteriéru 
• Díky nízké viskozitě penetruje hluboko do dřeva  
• Poskytuje dřevu vysoký stupeň ochrany – neobsahuje     
  fungicidy 
• Chrání dřevo před vlhkostí, skvrnami, hnilobou a praskáním 

• Vhodný pro měkká I tvrdá dřeva 
• Dostupný v odstínu natur a teak (China oil teak zachovává   
  přirozený načervenalý odstín u tropických dřevin) 


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

 
APLIKACE 
China oil nanášejte štětcem nebo válečkem dokud nebude 
dřevo nasycené (125-200 g/m

2
),  avšak bez vytvoření olejové 

vrstvy 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 dle potřeby nebo 1x až 2x za rok.  
 

Upozornění: Olejem nasáklé textilie (utěrky, hadříky) se 
mohou samovznítit. Proto je namočte do vody, nebo 
uchovávejte v uzavřené nádobě! 
Použité nářadí vyčistěte pomocí technického benzínu ještě 
před zaschnutím oleje. 
 

ÚDRŽBA 
Čištění provádějte pomocí čistícího přípravku Cleaner a teplé 
vody. Odstraňte z dřeva řasy a všechny ostatní organické 
nečistoty. China oil zpomaluje proces zešednutí dřeva. 
Zašedlé dřevo odstraňte pomocí vysokotlakého čističe nebo 
obruste dřevo brusnou mřížkou. Poté dřevo přeolejujte.  
 

             
                        
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Výrobek China oil není klasifikovaný jako nebezpečný. 
Dodržujte prosím bezpečnostní opatření, která 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. Při 

zasažení očí si je důkladně vypláchněte vodou. Další 
informace najdete v bezpečnostním listu tohoto výrobku. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Složení:  Tungový  olej, rozpouštědlo   
Obsah sušiny:  41%, z toho 85% tungového oleje 
Spotřeba:  1l na 5-8 m2 v závislosti na druhu 

dřeva  
Aplikační teplota: min. +5°C 

Doba zasychání: 24-36 hodin v závislosti na počasí,  
   aplikačních podmínkách a druhu dřeva 

Skladovatelnost: 2 roky při max. 40°C v originálním  
uzavřeném balení. Obsah otevřeného 
balení může po delší době zatvrdnout. 
Skladujte vzhůru nohama. 

Balení:   5l plechovka, paleta: 600l, 120 plechovek 

1l plastový kanystr, paleta: 600l 

 
Skladujte mimo dosah dětí. Není citlivý na mráz. 
 

ZÁKAZNICKÝ SERVIS 
V případě dalších dotazů se obracejte na Vašeho distributora 
www.nanolaky.cz/Prodejci nebo na technickou podporu firmy 
info@frypo.cz. 

 
Výrobek je určen pouze pro profesionální použití.  
 

Tento technický list má pouze informační charakter. Uvedené údaje se vztahují na 
standardní podmínky, které mohou být odlišné od skutečných způsobů aplikace, teploty, atd. 
Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího  oznámení. 

http://www.nanolaky.cz/Prodejci

