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HOUTOLIE – olej na dřevo barevný 
  

Neobvykle snadno se nanášející barevný impregnující přípravek na bázi lněného oleje 
na ochranu dřeva v exteriéru i interiéru. Určený k ošetřování terasových podlah, zahradního 
nábytku a řady jiných dřevěných výrobků.  

 

Charakteristika: 
″ Ochrana dřeva v interiéru i exteriéru před vlhkostí (vodou) i nečistotami 
″ Nanášená vrstva je tenká, hladká, hedvábného přírodního vzhledu, příjemná na dotek 

″ Barevné varianty výborně chrání dřevo před působením UV záření 

″ Při renovačních pracích nevyžaduje předchozího přebrušování odstraňování starých 
nátěrů 

″ Lze nanášet také na dřevo tlakově impregnované 

″ Dřevo ošetřené HOUTOLIE lze následně přetírat jinými alkydovými laky 

″ Transparentní provedení je ideální pro použití v interiéru, zatímco barevné verze  
v exteriéru 

 

Příklady použití: 
� Především na venkovní dřevěné podlahy a terasy  
� Dřevo v exteriéru – podlahy teras, ploty, palisády, pergoly, okenice, podbití střech, 

venkovní obklady, dveře, okna, atd. 
� Dřevo v interiéru – obklady stropů, stěn, nábytek, apod. 
� Tlakově impregnovaná zahradní galanterie 
 

Technická data: 
Báze:  Lněný olej 
Barva: - transparentní 

- sv. hnědá (teak) 
- tm. hnědá (bankirai) 
- 11 odstínů viz vzorník (IMPRA) 

Hustota při 20 °C: Cca 0,84 kg/litr 
Teplota aplikace: +5 °C 
Doba schnutí: 24 hodin 
Nanášení další vrstvy: Po 4 - 6 hodinách 
Lesk: Matný 
Obsah pevných částic: 45 % objemových 
Vydatnost: 12 – 15 m2/l, velmi závisí na předmětu, podkladu  

a způsobu aplikace 
Ředidlo: Neředí se 
Čištění: Lakový benzín 
Balení: 0,75 l; 5 l; 20 l 
Skladovatelnost: 2 roky od data výroby 

 

Podklad: Povrch musí být čistý (bez lišejníku a mechu), odmaštěný a suchý. 
Zešedlé dřevo lehce přebrousit. 
 

Pracovní postup: Před nanášením výrobek důkladně rozmíchat. Neředí se. Nanáší se 
štětcem v jedné nebo dvou vrstvách a po asi 10 minutách se ještě 
vetře hadříkem. Měkké druhy dřeva se ošetřují 2 až 3 nánosy. 
Mezi nanášením jednotlivých vrstev je potřeba nechat předchozí 
zaschnout cca po dobu 4-6 hodin.   
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HOUTOLIE 
 
  

Bezpečnost: 
Informace o 
nebezpečí: 
 
 
Bezpečnostní 
pokyny: 
 
 
 
 
Ekologie: 
 
 
Označení: 
 

 
Hořlavý. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení pokožky nebo 
popraskání kůže.  
 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zamezte styku  
s kůží. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte  
tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných  
prostorách. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte  
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
Bezpečnostní list výrobku č. 6791 k dodání u prodejce. 
 
Nevylévejte zbytky výrobku do povrchových nebo odpadních vod, 
ani do půdy. 
 
Zdraví škodlivý 
Informace pro přepravu: ADR 3, UN 1263, obalová skupina III 
 

Zneškodnění 
zbytků a obalů: 

Nevytvrzené zbytky odevzdat ve svěrně starých barev a laků nebo 
sběrně nebezpečných odpadů. Vytvrzené zbytky a obaly odevzdat 
k recyklaci. Textilie nebo papír nasáklé výrobkem uložit do k tomu 
určenému dobře uzavíratelnému obalu a skladovat na dobře 
větraném místě (vysušit) nebo zvlhčit vodou – v případě požáru se 
jedná o dobře hořlavý materiál. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobce:  
P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN B.V. - Postbus 4 9172 ZS Ferwert (FRL.) 
Tel.: +(31)0518-411292 - www.koopmansverf.nl 
 
  
   
Verze Koopmans 27-11-2009 
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů 
poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi (viz výše) 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.  V případě vaší nejistoty před použitím 

kontaktujte naše technické oddělení. 


