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PINJA W OIL 

POPIS 
 

Vodouředitelný modifikovaný olej na dřevo 
 
 

CHARAKTERISTIKA A 
DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

• Rychleschnoucí olej na dřevo. 
• Vhodný na nábytek, obklady prkna a další povrchy umístěné 

ve vlhkém vnějším, nebo vnitřním prostředí. 
• Ochraňuje povrch před vlhkostí a nečistotami, zabraňuje modrání 

a růstu plísní 
• Není vhodný na podlahy vystavené silnému mechanickému 

namáhání, nebo extrémnímu povětrnostnímu působení. 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

 

Obsah sušiny cca 10% obj., 11% hmot. 
 

Specifická hmotnost 
 

1,0 kg / l (čirý). 
 
 

Kód produktu 
 

394 6909 
 

Teoretická vydatnost 
 

10 – 14 m2/litr (100μm) 
Praktická vydatnost závisí na zvoleném způsobu nanášení, 
aplikačních podmínkách, dále pak na drsnosti natíraného předmětu. 
  

Skladování (při 23°C) 
 

12 měsíců v uzavřených originálních obalech. 

Detaily aplikace máčením, flow coating, štětcem, stříkáním  v dodávané viskozitě. 
 

Doba zasychání  20°C 50°C 
 Může být přeleštěno po 10 – 60 min. 1 – 10 min. 
  

Doba zasychání závisí na tloušťce filmu, teplotě, relativní vlhkosti a 
ventilaci vzduchu. 

Ředidlo Voda. 
 

Čištění nástrojů 
 

Vodou. 
 

Odstíny Čirý. 
Dále odstíny vzorníku VENKOVNÍCH LAZUR, nebo vzorníku 
SEMITRANSPARENT WOOD FINISHES COLOUR CARD. 
Možnost tónování dle předlohy zákazníka. 
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Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a praktických zkušenostech, byly ověřeny k datu uvedenému v záhlaví. 
V případě potřeby lze ověřit platnost listu. Kvalita produktu je ověřována operačním systémem založeným na požadavcích norem 
ISO 9001 a ISO 14001. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nedodržením instrukcí nebo použitím produktu k 
nevhodnému účelu. 
 

 

PINJA W OIL 
 
  
APLIKACE 
 

Před použitím olej důkladně zamíchejte. V případě potřeby se ředí 
vodou. 
Chcete-li získat lepší výsledek, můžete povrch po zaschnutí přeleštit. 
 

PODMÍNKY NANÁŠENÍ 
 

Povrch musí být čistý a suchý. Teplota okolního vzduchu, povrchu a 
barvy nesmí během nanášení a zasychání klesnout pod +18°C. 
Relativní vlhkost nesmí překročit hodnotu 70%.  
 
Poznámka: 
PINJA W OIL není vhodný pro povrchovou úpravu dřeva dříve 
ošetřeného oleji na bázi těkavých rozpouštědel. 
 

VOC 
 

Objem těkavých organických rozpouštědel je 40g/litr oleje. 
Maximální obsah VOC v nátěrové hmotě řádně připravené k použití 
(ředění 10% obj.) je 50g/litr 
 

ZDRAVOTNÍ A 
BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ 
 

Obaly jsou opatřeny bezpečnostními štítky s údaji, které by měly být 
dodrženy. Další informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou 
podrobně uvedeny v bezpečnostních listech. Bezpečnostní list je k 
dispozici na vyžádání. 

 


