
 

 

T E C H N I CKÝ NÁVOD
 

 
I. Materiál 

 
einzA Novatrol olej na terasy je vyroben na přírodní bází
dřevěné Bangkirai- a Teak-terasy a zahradní komponenty(pergoly
na terasy chrání dřevo a posiluje jeho přirozený vzhled.
naolejování  einzA Novatrol  oleji na terasy vodoodpudivě konzervovány.
Výsledkem je přirozená a vhkost regulující povrchová ochrana, která zůstává otevřená a difuzní

Typ materiálu 

Aktivní složka 

Použití 

Barevný odstín 

Spec. hmotnost 

Vydatnost 

Schnutí 

Pojiva 

Pigmentový základ 

Velikost balení 
 

II. Vlastnosti 

 
• Vodou ředitelný rostlinný přírodní olej

• Ochrana a péče na přírodní bázi

• Nové ošetření buněk pro terasové podlahy a zahradní kompomenty

• Hluboce pronikající (penetrující

• Difúzní ochrana povrchu s otevřenými póry

• Revitalizace povrchu přírodního dřeva

• S Aqua-Blockerem proti vlhkosti a povětrnostním vlivům

• Vodoodpudivá ochrana dřevěných povrchů

• S konzervačním ochranným filmem a

• UV-ochrana díky vysoce kvalitnému

• Obzvláště vhodné pro terasové podlahy
 

III. Pokyny ke zpracování 

 
Terasové podlahy a zahradní kompomenty
dřevo. U již zašedlých povrchů a materiálů s dřevěnými složkami je nutná předúprava čištění a neutralizace pomocí 
Novatrol prostředek proti zašednutí dřeva.
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Novatrol olej na terasy
Přírodní olej na vodní bázi pro terasy a zahradní kompomenty

Ochrana a péče pro dřevo na zahradě

olej na terasy je vyroben na přírodní bází, obzvláště hluboce pronikající přírodní olej, obzvláště vhodný pro 
terasy a zahradní komponenty(pergoly apod.). Dobré penetrační schopnosti 

na terasy chrání dřevo a posiluje jeho přirozený vzhled. Povětrnostním vlivům, kterém jsou plochy teras vystaveny 
oleji na terasy vodoodpudivě konzervovány.  

Výsledkem je přirozená a vhkost regulující povrchová ochrana, která zůstává otevřená a difuzní

hluboce pronikající  přírodní olej na vodní bázi 

0,70 Gew.% IBPC 
0,40 Gew.% Tebuconazol 

Ochrana a péče pro terasy a zahradní komponenty 

Bangkirai (pro dřevo s červeným nádechem: Bangkirai, Teak, 

Merbau und Meranti) bezbarvý UV-přírodní (pro světlé dřevo jako 

dub , Robinie a Iroko) 

ca. 1,00 = 1.000 g/l 

60 až 80 ml/m2 (12 až 16 m²/l) v závislosti na savosti a způsobu aplikace

po cca. 24 až 48 hod 

vodou ředitelné rostlinné přírodní oleje 

mikronizované transparentní oxidy železa 

750 ml - 2,5 Litrů 

Vodou ředitelný rostlinný přírodní olej. 

přírodní bázi. 

terasové podlahy a zahradní kompomenty. 

(penetrující), bez tvorby filmu. 

Difúzní ochrana povrchu s otevřenými póry. 

Revitalizace povrchu přírodního dřeva. 

vlhkosti a povětrnostním vlivům. 

Vodoodpudivá ochrana dřevěných povrchů. 

konzervačním ochranným filmem a aktivní ochranou formou proti zelenání dřeva. 

ochrana díky vysoce kvalitnému  UV-absorbéru. 

Obzvláště vhodné pro terasové podlahy Bangkirai. 

a zahradní kompomenty s normálně zvětralým dřevěným povrchem je ošetřen  einzA
U již zašedlých povrchů a materiálů s dřevěnými složkami je nutná předúprava čištění a neutralizace pomocí 

prostředek proti zašednutí dřeva. 
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Novatrol olej na terasy 
Přírodní olej na vodní bázi pro terasy a zahradní kompomenty 

Ochrana a péče pro dřevo na zahradě 

, obzvláště hluboce pronikající přírodní olej, obzvláště vhodný pro 
Dobré penetrační schopnosti einzA Novatrol Olej 

Povětrnostním vlivům, kterém jsou plochy teras vystaveny  jsou díky 

Výsledkem je přirozená a vhkost regulující povrchová ochrana, která zůstává otevřená a difuzní. 

 

(pro světlé dřevo jako 

v závislosti na savosti a způsobu aplikace 

einzA Novatrol olejem na 
U již zašedlých povrchů a materiálů s dřevěnými složkami je nutná předúprava čištění a neutralizace pomocí einzA 

prosím obraťte! 
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Upozornění: 
einzA Novatrol olej na terasy není vhodné pro zahradní nábytek (obzvláště pro  sedací 
nábytekl) . K tomu doporučujeme  einzA Novatrol olej na dřevo pro zahradní nábytek. 

 
Pokyny pro aplikaci 
Dřevo terasových podlah a zahradní dřevo musí být suché, čisté a savé.  
Při vyšší vlhkosti než 85 % a při teplotě pod +8°C příp. nad 25°C a na přímém slunci by se  einzA Novatrol olej na terasy 
neměl nanášet.  

 
Normálně (lehce) zvětralé dřevěné povrchy: 
einzA Novatrol olej na terasy před použitím dobře promíchejte. 
Plochým štětcem naolejujte dřevo dvakrát metodou „mokrý-na-mokrý“. Druhý krok by měl být proveden po 15 až  30 minutách 

po prvním kroku. Přebytečný dřevěný olej lze odstranit plochým štětcem nebo hadříkem. Takto ošetřené dřevěné povrchy lze 
v závislosti na teplotě a vlhkosti znovu použít za 1 až  2 dny. 

 
Silně zvětralé a již zašedlé dřevěné povrchy: 
U silně zvětralých a zašedlých dřevěných povrchů je třeba použít  einzA Novatrol proti šednutí dřeva. 
Dodržujte podrobné pokyny v technickém listu  č.  224. 

 
IV. Bezpečnostní a výstražná upozornění 

 
Na produkt se vztahují nařízení o nebezpečných látkách. 

Všechny potřebné informace v bezpečnostním listu dle nařízení  CLP (GHS) dle nařízení (EG) Nr. 1272/2008 

včetně. K dispozici kdykoli na  www.einzA.com nebo na vyžádání sdb@einzA.com. 

Dodržujte pokyny na štítcích nádob! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené údaje byly svědomitě sestaveny dle současných znalostí testovací technologie a slouží jako směrnice. Vzhledem k všestrannosti aplikačních 
a pracovních metod jsou nezávazné, nezakládají na smluvním pracovním vztahu a nezbavují zpracovatele toho, aby testoval naše produkty z hlediska 
jejich vhodností na vlastní zodpovědnost. Ostatně platí naše všeobecné obchodní podmínky. 

Vydání 03/2020; tímto ztrácí dosud vydané technické návody na platnosti. 
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