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Millic Comfort  
Interiérový olej    
  

VLASTNOSTI VÝROBKU 
• Jednosložkový přírodní interiérový olej na dřevěné podlahy 

• Obsah sušiny  83% 

• Vyrobený na bázi borovicového oleje  

• Vhodný do komerčních prostor 
• Snadná a efektivní údržba 
• Nízký obsah rozpouštědel, má pouze nepatrný zápach 
• Zvýrazňuje přirozený barevný odstín dřeva 


PŘÍPRAVA 
Podlahu před ošetřením obruste až na holé dřevo. Na 
poslední broušení použijte mřížku o zrnitosti P100, abyste 
dosáhli rovnoměrného povrchu. Dřevo určené k ošetření 
musí být suché a zbavené všech nečistot. 
Teplota vzduchu v místnosti musí být mezi +15 až +25°C a 
relativní vlhkost vzduchu 40-60%.   
Doporučujeme olej vždy nejdříve vyzkoušet na malém vzorku 
tak, aby se předešlo případnému nežádoucímu zbarvení. 
 

APLIKACE 
Podlahy a vodorovné aplikace: Millic Comfort nanášejte 
rovnoměrně v množství 40-60g/m

2
  stěrkou nebo válečkem 

mikroplyšovým s krátkým vlasem. Po aplikaci vyčkejte 15 
minut. Po této době by mělo být více než 50% podlahy 
pokryto olejovým filmem. Pokud tomu tak není, naneste další 
olej. Poté olej po dobu alespoň 15-20 min. pomocí talířové 
brusky a leštičky (buffer) a červeného padu pečlivě 
zapracujte do podlahy. Pro zapracování oleje do podlahy 
použijte kvalitní 24-mm pad. Poté bílým padem vytřete 
všechny olejové šmouhy. Se závěrečných leštěním po 
ošetření podlahy vyčkejte min. 3 a max. 24 hodin. Během 
této doby na podlahu nevstupujte. Závěrečné leštění 
proveďte nejdříve červeným  a poté bílým padem. Již 
nenanášejte další Millic Comfort. Během leštění bílým padem 
můžete současně nanést údržbový olej Satin Oil, zvýšíte tak 
odolnost podlahy. Bílým padem podlahu vyleštěte až do 
požadovaného stupně lesku. Po závěrečném leštění nechte 
podlahu nejméně 10 hodin odpočinout a během této doby na 
ni nevstupujte. 

Svislé aplikace: tento olej je možno s úspěchem 
používat i  na svislé aplikace a technologicky členité 
dřevěné výrobky (zábradlí, dveře apod.), avšak na tyto 
doporučujeme nátěr štětcem nebo ještě lépe „vetření“ 
molitanovou houbou nebo hadříkem. V případě dřeva 
s otevřeným pórem (dub, jasan,) ihned zakartáčovat 
přírodním kartáčem do póru. Po cca 15 min setřít 
povrch papírovou těrkou (nikoli hadrem), nejlépe 
kuchyňskou, přebytečný olej, který nevsáknul do dřeva. 
Tím se celý povrch pohledově sjednotí. Je-li to potřeba, 
je možno za 2 hod nanést stejným způsobem druhou 
vrstvu. 

 

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 podlahy provádějte suchou cestou – vysavačem nebo 
suchým mopem. Mokré čištění provádějte pomocí Cleaner 
v rozprašovači. Po každých 5 mokrých čističem Cleaner  
v rozprašovači ošetřete olejované podlahy pomocí 
podlahového mýdla Oil Refresher (zředěného studenou 
vodou, max.20°C). Známkám opotřebení olejovaných podlah 
zabráníte použitím čistícího a pečujícího oleje Satin Oil. 
                        
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Výrobek Millic Comfort 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:  Uretanem modifikovaný borovicový olej   

Obsah sušiny:  83% 
Spotřeba:  1l na 15-20 m2 v závislosti na druhu dřeva 

Aplikační teplota: +15-25°C 

Doba zasychání: 3-24 hodin před závěrečným leštěním  

                             10 hodin po závěrečném leštění,vytření. 
Skladovatelnost: 2 roky při max. 40°C v originálním  

uzavřeném balení. Obsah otevřeného 
balení může po delší době zatvrdnout.  

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

1l plastový kanystr, 6x1l v krabici, paleta:   

600l, 100 krabic   

Skladujte mimo dosah dětí. Není citlivý na mráz. 
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ZÁKAZNICKÝ SERVIS 
V případě dalších dotazů se obracejte 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. 


