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PINJASOL COLOR 

POPIS 
 

Impregnační základní olej na dřevo 
 
 

CHARAKTERISTIKA A 
DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

• Obsahuje velmi účinné prostředky proti plísním a hnilobě. 
• Vhodný pro dřevěné povrchy, jako jsou: okenní rámy, vchodové 

dveře, venkovní dřevěné obklady, sruby, atp. 
• 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 11% obj., 14% hmot. 
 

Specifická hmotnost 
 

0,82 kg / l (čirý). 
 
 

Kód produktu 
 

série 292 
 

Teoretická vydatnost 
 

8 – 10 m2/litr (100μm) 
Praktická vydatnost závisí na zvoleném způsobu nanášení, 
aplikačních podmínkách, dále pak na drsnosti natíraného předmětu. 
  

Skladování (při 23°C) 
 

6 měsíců v uzavřených originálních obalech. 

Detaily aplikace máčením, štětcem, stříkáním  v dodávané viskozitě. 
 

Doba zasychání  +20°C 
 Zaschlé na dotek 6 – 12 hod. 
 Zaschlé na dotek, stohovatelné 24 hod. 
  

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

Ředidlo Ředidlo 1054 
 

Čištění nástrojů 
 

Ředidlo 1054 
 
 

Úroveň lesku 
 

matný 

Odstíny Čirý. 
Dále omezená škála odstínů vzorníku SEMITRANSPARENT WOOD 
FINISHES COLOUR CARD. 
 



  Technický list: 13.6.2006 

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. 
 

 

PINJASOL COLOR 
 
  
APLIKACE 
 

Před použitím olej opatrně zamíchejte. Produkt je připraven 
k přímému použití. Je-li to potřeba, zřeďte nátěrovou hmotu ředidlem 
1054. 
 

Aplikační podmínky 
 

Povrch musí být čistý a suchý. Vlhkost, obsažená ve dřevě, musí být 
nižší, než 20%. Teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy nesmí 
během nanášení a zasychání klesnout pod +5°C. Relativní vlhkost 
nesmí překročit hodnotu 80%.  
 
 

VOC 
 

Objem těkavých organických rozpouštědel je 730g/litr oleje. 
Maximální obsah VOC v nátěrové hmotě řádně připravené k použití  
je 730g/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. 

 


