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MACESNOVO OLJE
sestava: laneno olje, macesnovo olje
namembnost: zaščita zunanjih lesenih površin (fasada, stavbno pohištvo, ograje,
napušči, terase, sedežne garniture) in manj obremenjenih notranjih površin (strop)
navodila za uporabo: Olje za impregniranje lahko nanašamo na surov ali oblan les
in sicer kot samostojni premaz za zunanje in manj obremenjene notranje površine ali
kot grundiranje pred nanašanjem drugih premazov. V slednjem primeru lesene
površine predhodno obrusimo s finim brusnim papirjem (220). V primeru
konstrukcijskega lesa predhodna obdelava ni potrebna.
Olje se lahko nanaša s čopičem ali brizganjem. Ker olje ne vsebuje nobenih umetnih
dodatkov za sušenje, v roku 30 minut s krpo odstranite morebitno prekomerno
količino. Postopek v primeru zaščite zunanjih površin ponovite 2-3krat. Olje lahko za
potrebe zaščite lesa pred UV žarki pigmentiramo s poljubno barvo (max. 10%).
čas sušenja: V roku 24 ur je možno nanašanje naslednjega premaza, končna
suhost površine v roku 7 dni (pri 20ºC in 60% zračne vlage). Minimalna temperatura
za nanašanje je 10ºC.
vzdrževanje: Vzdrževanje na ta način zaščitenega lesa ni potrebno. Če želite
ohraniti naravni ali s pigmenti izbrani odtenek lesa, premaz obnovite enkrat na dve
leti. V primeru uporabe nepigmentiranega premaza les v roku 2-3 let naravno posivi.
V tem primeru vzdrževanje lesene površine ni potrebno.
rok uporabe: 24 mesecev v primeru originalno zaprte embalaže in 12 mesecev v
primeru že načete embalaže
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