
 

 

 

 Technické údaje  
 

Složení: na bázi lněného oleje a 
alkydové pryskyiřice 

Odstíny: bezbarvý, bezbarvý s UV 
filtrem, 11 transparentních 
barevných odstínů 

Hustota při 20 °C: cca 0,94 kg/l 

Čas schnutí: 24 hodin 

Další vrstvu lze 
nanést: 

po 24 hodinách 

Lesk: polomat 

Obsah pevných látek: cca 50% objemu 

Vydatnost: 10-15 m2  

Aplikační podmínky: neaplikovat při teplotě nižší 
než 5 °C a vlhkosti nad 
85% 

Čistící prostředek: extrakční benzín 

Aplikovat: širokým plochým štětcem 

Ředění: nedoporučuje se dále ředit 

    

 Podklad  
Povrch musí být čistý, zbavený mastnoty, pryskyřice  

a musí být suchý. Maximální vlhkost dřeva nesmí 

překročit 18 %. Důkladnější broušení není nutné. 

  

 Pracovní postup  
Před použitím výrobek důkladně rozmíchejte a na 

zkušební ploše zkontrolujte barevný odstín. Na čistý a 

suchý podklad naneste jednu vrstvu 

IMPREGNEEROLIE pomocí štětce. Druhou vrstvu 

naneste jen v případě nutnosti. Mezi jednotlivými 

vrstvami počkejte 24 hodin. Odstraňtě převytečný 

IMPREGNEEROLIE po 20 minutách po ukončení 

nátěru. Dřevo již impregnované výrobky 

IMPREGNEEROLIE vyžadující obnovu lze obnovit do 

optimálního stavu jednou vrstvou oleje. Není třeba 

žádné broušení a odstraňování starých vrstev. 

Doporučuje se kontrolovat impregnované objekty 

jednou ročně (na jaře) a v případě potřeby jej 

renovovat. Terasy by se měly kontrolovat dvakrát 

ročně (na jaře a na podzim). Povrchy chráněné 

IMPREGNEEROLIE by se měly mýt vodou případně 

prostředkem HOUTCLEANER. 

Jste-li na pochybách, kontaktujte technické oddělení 

dodavatele.   

  

 Bezpečnostní pokyny  
Informace týkající se bezpečnostních pokynů, ekologie 

a zneškodňování zbytků a obalů obsahuje 

bezpečnostní list a také jsou uvedené na etiketě 

výrobku. 

 
Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších 

poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v 

poslední platné verzi P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, 

Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez 

povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, 

že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít 

odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím 

doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. 

Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze při doložení na 

zkušebním nátěru. Reklamace barevných závad po zpracování 

nemůžeme uznat. V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte 

naše technické oddělení.  

  

Výrobce: Dodavatel: 

P.K. KOOPMANS 

LAKFABRIEKEN B.V 

HAHN s.r.o. 

Postbus 4 9172 ZS 

Ferwert 

Lelkova 185/2 

747 21 Kravaře                                                               

tel.: +(31) 0518-411292                                    tel.: 553 671 679                                    

www.koopmans.nl www.hahn.cz 

 

 
 

 

 

Číslo: 005 
Datum: 14-01-2014 
Verze: 2 

Popis výrobku: Olej na impregnaci dřeva na bázi přírodního lněného oleje 

Charakteristika: Impregnace na bázi přírodního lněného oleje pro ochranu venkovního dřeva. Ideální na 
desky, terasy, zahradní stavby (domky, ploty, pergoly, altány, mosty apod.), zahradní 
nábytek nebo dřevěné fasádní prvky. Díky snadné a pohodlné aplikaci je možné lakovat 
velké plochy v krátkém čase. Dokonale impregnuje a ochraňuje dřevo, reguluje jeho 
vlhkost a usnadňuje jeho volné dýchání. Díky obsahu lněného oleje 
IMPREGNEEROLIE dokonale zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva. Ideální pro 
modříny. 

IMPREGNEEROLIE  

 


