
 

T E C H N I CKÝ LIST č. 2 1 0 

Novasol Olej 
na modřínové dřevo 

(Novasol Lärchenholzöl) 

Chránící olej na modřínové dřevo na bázi rozpouštědel 
 

Typ materiálu: 
Povětrnostně stabilní ochranný olej na dřevo na bázi rozpouštědel, pro venkovní použití, odolný proti povětrnostním vlivům, s 
jedinečným Aqua-Blocker systémem a ochranným filmem proti modrání dřeva. Tento bezbarvý olej na dřevo s produktově 
specifickým UV-absorbérem chrání dřevo profesionální a vhodnou péčí před šednutím způsobeným UV zářením. 
Optimální nastavení kvality zpracování; snadno se nanáší na velké plochy a nezanechává šmouhy. 
S gelotvornými thixalkydy pro snadnější práci nad hlavou bez kapání. Speciální oleje zajišťují optimální smáčení podkladu a 

přilnavost, mezibroušení není nutné.  Ochranný film einzA Novasol Oleje na modřínové dřevo neuzavírá póry, je vysoce elastický s 

vysokou difuzní schopností a při správném a profesionálním zpracování brání odlupování a/nebo odprýskávání. 

einzA Novasol Olej na modřínové dřevo obsahuje rozpouštědla, ale schne bez zápachu. 

 
Použití: 

Hluboce pronikající bezbarvý olej bohatý na pojiva, pro použití v exteriéru na ochranu před povětrnostními vlivy. Chrání již od 2 nátěrů 

všechny dřevěné komponenty před vlhkostí a oddaluje povrchovou degradaci ligninu, čímž zabraňuje šednutí dřeva. Olej na dřevo 

na bázi alkydové pryskyřice s rozpouštědly pro venkovní dřevěné komponenty, jako obložení, střešní přesahy, fasádní bednění, štíty, 

ploty, brány, sloupky, pergoly, okna atd. 

 

Účinné látky a upozornění: 
Tento produkt je »ošetřeným zbožím« podle nařízení EU 528/2012 a obsahuje následující biocidní látku: propikonazol. 

Používejte biocidní produkty bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. 

 
Pojivo: 

Nízkomolekulární (intenzivně pronikající) ricinový olej, modifikovaný dlouhoolejovou alkydovou pryskyřicí s tixotropní gelovou 
strukturou. 
 
Specifická hmotnost (hustota) 

0,900 g/ml 

 
Aplikace: 

Připraveno k použití. Natírejte nebo válečkujte neředěné. Stříkání podle směrnic VOC je možné pouze v uzavřených zařízeních. 

Nanášení v místech chráněných před povětrnostními vlivy je možné pouze s dostatečným odsáváním a odpovídajícími ochrannými 

prostředky. Při použití materiálu při teplotách nad 30 °C může způsobit citlivějším osobám podráždění očí nebo kůže, nepředstavuje 

ale zdravotní riziko. V takovém případě doporučujeme použít vhodný pracovní oděv a ochranné brýle. 

 
Vydatnost 

7 m2/l (= 170 ml/m2) při 2 nátěrech na normálně savých dřevěných podkladech. Mějte prosím na paměti, že silně savé dřevo, zvětralé 

dřevěné povrchy a řezané dřevo zvyšuji hodnotu spotřeby. 

 
Doba schnutí (20 °C, 65 - 75 % rel. vlhkost vzduchu.; 100 µm mokrého filmu) 

Přetíratelné po schnutí přes noc; suché na dotek po cca. 24 hod.; plná zátěž po cca. 3 dnech. 
Vysoká vlhkost a nízké teploty mohou zpomalovat schnutí. U dřev s vysokou povrchovou hustotou a nesavých podkladů je nutné 

počítat s tím, že může být povrch několik dní lepivý.  

prosím, otočte! 
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Ředění a čištění 

Používá se neředěný. Po použití nářadí očistěte ředidlem einzA, které je vhodné také k čištění znečištěných povrchů. Zbytky po 

čištění a znečištěné látky řádně zlikvidujte. 

 
Velikost balení 

1 litr, 5 litrů, 20 litrů a 200 litrů 

 
Skladování: 

V původním uzavřeném obalu je možné skladovat min. 1 rok. Obal uchovávejte dobře uzavřený a uložte jej na chladné, dobře 

větrané a suché místo. Uchovávejte do teploty +30 °C. Po odebrání části obsahu nádobu vzduchotěsně uzavřete a co nejdříve 

zbytek spotřebujte. Případně přeneste zbývající množství do menších nádob, aby byl vzdušný prostor co nejmenší, pevně uzavřete a 

odpovídajícím způsobem deklarujte obsah. 

  

Předpisy a normy 

Pečlivá příprava podkladu je předpokladem trvanlivosti lazurovacích nátěrů. 

Dřevěné stavební díly musí být suché, čisté, zbavené vosku a mastnoty. Naměřené hodnoty vlhkosti dřeva měřené v hloubce 

nejméně 5 mm nesmí překročit 13 ± 2 %. Kvalita, konstrukce a zpracování dřeva musí odpovídat BFS-listu č. 18 "Nátěry na dřevo a 

dřevěné materiály ve venkovním prostředí". 

 
Doporučení pro aplikaci 

Dřevěné komponenty, které jsou určeny k natření, musí být čisté, suché (13 ± 2 % vlhkosti dřeva) a zbavené mastnoty. 

einzA Novasol Olej na modřínové dřevo se používá pro venkovní klima 1 (venkovní dřevěné plochy: chráněné, nevystavené přímo 

povětrnostním vlivům) a pro venkovní klima  2 (venkovní dřevěné povrchy: normální povětrnostní podmínky, s konstrukční ochranou 

dřeva). 

 
Základní nátěr s einzA Novasol Olejem na modřínové dřevo 

Vrchní nátěr s einzA Novasol Olejem na modřínové dřevo 

Dbejte, aby byly dobře natřeny všechny řezné plochy dřeva a hrany.  

einzA Novasol Olej na modřínové dřevo zpomaluje předčasné šednutí dřeva, ale nemůže mu zcela zabránit. Včasné odhalení 

slabých míst a profesionální údržba a péče však zajišťují dlouhou životnost. Doporučujeme dodržovat pravidelné intervaly mezi 

údržbou, které mohou být i za příznivého počasí nutné po 1 roce.  

Pokud je povrch dřeva matný a vzniká dojem, že je povrch „křídový“, je nutné jej osvěžit 1 nebo 2 vrstvami einzA Novasol Oleje na 

modřínové dřevo.  Již zvětralé povrchy by měly být ošetřeny einzA Novasol Lazurou a barvou na dřevo na ochranu proti 

povětrnostním vlivům. 

 

 
Bezpečnostní informace a označení: 

 
Na produkt se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. Všechny potřebné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu 

v souladu s nařízením CLP (GHS) podle nařízení (EG) č. 1272/2008. K dispozici kdykoli na www.einzA.com nebo na vyžádání na 

sdb@einzA.com. 

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku! 

 
AVV-klíč třídy odpadů: AVV 08 01 11 
 
Obsah VOC podle přílohy II směrnice o VOC 2004/42/EG  

Mezní hodnota VOC příloha II A (podkategorie e)  
Lb: max. 400 g/l podle úrovně II (2010)  
Obsah VOC v einzA Novasol Oleji na modřínové dřevo: <400 g/l  
 
 
 
 
 
 
 
Výše uvedené informace byly pečlivě sestaveny podle aktuálního stavu znalostí technologií a měly by být použity jako doporučení. Vzhledem k 
různým možnostem aplikace a pracovních metod jsou nezávazné, nezakládají smluvní právní vztah a nezbavují zpracovatele povinnosti otestovat 
vhodnost použití našich produktů na vlastní odpovědnost. Dále platí naše všeobecné obchodní podmínky.  
Vydání 05/2020; tímto všechny předchozí technické listy pozbývají platnost. 
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