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Satin oil   
Údržbový a pečující olej  
    

VLASTNOSTI VÝROBKU 
•  Oxidativně vytvrzující údržbový olej pro pravidelnou údržbu 
a důkladné čištění všech olejovaných podlah: 
- pro 1 komponentní přírodní oleje  
- pro 2 komponentní oleje  
- pro tvrdé voskové oleje  
 
• Rychle zasychá  
• Dobře se rozlévá 
• Je téměř bez zápachu 
• Použitá rozpouštědla nejsou klasifikovaná jako nebezpečná  


APLIKACE 
Podlahu ošetřete pomocí Satin oil vždy, když vykazuje 
zašedle špinavý vzhled, který již nejde odstranit normálním 
čištěním pomocí Cleaner Spray nebo Oil Refresher  (podlahy 
ošetřené 1K olejem). Satin oil můžete použít na všechny typy 
olejovaných podlah ošetřených přírodními oleji, 2 
komponentními oleji a tvrdými voskovými oleji.  Před vlastní 
aplikací podlahu dobře zameťte nebo vysajte, aby byla 
zbavená veškerých nečistot a prachu. Teplota vzduchu, 
podlahy a oleje musí být v rozmezí 15-30°C. Podlahové 
topení vypněte v dostatečném předstihu. Během  aplikace 
chraňte podlahu před přímým slunečním svitem. Pro 
aplikaci/zapracování do povrchu doporučujeme použít kvalitní 
24-mm červený a bílý pad. 
 

Lehce znečištěné podlahy, údržba:  
Na podlahu naneste tenkou vrstvu Satin oil a zapracujte jej 
do podlahy bavlněným hadříkem nebo talířovou bruskou 
s bílým padem. Pokračujte dokud podlaha nebude čistá, 
nasycená a beze stop oleje. Pracujte systematicky vždy na 
ploše 10-15 m2. Pečlivě přeleštěte přechody (mezi vrstvami). 
Průběžně vyměňujte špinavé hadříky nebo pady. Podlahu 
poté nechte nejméně tři hodiny, nejlépe však přes noc, 
vyschnout. Po celou tuto dobu na podlahu nevstupujte. 
 

Silně znečištěné podlahy, hluboké čištění: 
Naneste v dostatečném  množství Satin oil a zapracujte do 
podlahy pomocí talířové brusky a červeného padu. Pokud se 
vám pomocí červeného padu nepodaří dosáhnout 
požadovaného efektu, použijte postupně hrubší pady (zelený, 
hnědý, černý). Ušpiněné pady průběžně vyměňujte a  špinavý 
olej z podlahy beze zbytku odstraňte. Jakmile bude podlaha 
čistá a nasycená, naneste na ni novou tenkou vrstvu Satin oil 
a dobře ji vyleštěte leštičkou s bílým padem  tak, aby na ní 
nezůstaly žádné stopy oleje. Podlahu poté nechte nejméně 
osm hodin, nejlépe však přes noc, vyschnout. Po celou tuto 
dobu na podlahu 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 aplikaci 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.  
 
 
 

                        
 
 
Upozornění: Olejem nasáklé textilie (utěrky, hadříky) se 
mohou samovznítit. Proto je namočte do vody, nebo 
uchovávejte v uzavřené nádobě! 
 
Satin oil můžete nanést na podlahy ošetřené 1K oleji jako 
základní péči hned po pokládce/aplikaci ke zvýšení  odolnosti 
povrchové úpravy proti vodě a nečistotám.  
 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Satin oil není zdraví nebezpečný a je šetrný k životnímu 
prostředí. 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:  Urethanem modifikované mastné 

kyseliny, rozpouštědlo Isoparafín  
Obsah sušiny:  38% 
Spotřeba:  1l na 40-80m2 v závislosti na druhu 

dřeva a míře znečištění 
Aplikační teplota: 15-30°C 

Doba zasychání: 3-8 hodin po leštění nebo vytření 
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Skladovatelnost: 2 roky při max. 40°C v originálním  

uzavřeném balení. Obsah otevřeného 
balení může po delší době zatvrdnout. 
Skladujte vzhůru dnem. 

Balení:   5l plechovka 

1l plechovka 

 
Skladujte mimo dosah dětí. Není citlivý na mráz. 

 
 
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. 


