
 
 

TECHNICKÝ LIST 
 

DECKING OIL          
tvrdý podlahový olej - exteriér 

 
 
 
VLASTNOSTI 
VÝROBEK NA BÁZI ALKYDURETANOVÉ 
PRYSKYŘICE S OBSAHEM OLEJŮ, PIGMENTŮ A 
DALŠÍCH VODOODPUDIVÝCH PŘÍMĚSÍ. PRONIKÁ 
HLUBOKO DO DŘEVA. VYTVÁŘÍ BARIÉRU PROTI 
RŮSTU PLÍSNÍ A HUB NA POVRCHU.  
CHRÁNÍ PŘED POŠKOZENÍM UV ZÁŘENÍM. 
ZABRAŃUJE PRONIKÁNÍ VODY A NÁSLEDNÉMU 
BOBTNÁNÍ A KROUCENÍ MATERIÁLU. MATNÝ 
VZHLED NÁTĚRU ZDŮRAZŃUJE KRESBU DŘEVA. 
 
 
 
 
 
 

 
POUŽITÍ 
Poskytuje ochranu a odolnost vůči vodě každému 
podlahovému materiálu z tvrdého či měkkého dřeva 
(předem impregnovaného) v exteriéru. Je vhodný na 
nové kvalitní dřevo i na starší dřevěné podlahy. Lze 
jej použít na tlakově nebo konzervačně ošetřené 
dřevo. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Nenatírejte při teplotách pod 5°C, před deštěm nebo 
při vysoké vlhkosti vzduchu.  
 
PŘÍPRAVA 
Natírané dřevo musí být suché, savé, zbavené 
nečistot a všech předchozích nátěrů.  
Vhodnost barevného odstínu a přilnavost si předem 
odzkoušejte. 
 
ZPŮSOB NANÁŠENÍ 
Před použitím a během něj dobře 
promíchávejte!!!  
Používáte-li více než jednu plechovku, před použitím 
je smíchejte. Olej neřeďte! 
Pomocí kvalitního štětce nebo válečku naneste 
silnou souvislou vrstvu oleje. Stejným způsobem 
naneste druhou vrstvu. Jednotlivé vrstvy nanášejte v 
intervalech po 24 hodinách. Zpravidla se aplikují dvě 
vrstvy podle savosti dřeva. Nátěr je pochůzný za 24 
hodin. Nátěr je třeba sledovat a podle potřeby 
jednou za cca 6 měsíců znovu přetřít. 

 
ŘEDIDLO/ČISTIDLO 
White Spirit (Lakový benzín) 
 
 

 
VYDATNOST 
10-12 m2  z  2,5 litrové balení (2 vrstvy) dle savosti 
podkladu.  

 
ÚDRŽBA 
Podle potřeby jednou za cca 6 měsíců znovu přetřít.  
 
ODSTÍNY 
Natural  Natural Cedar 
Natural Oak Natural Pine  
 
BALENÍ 
Kanystr plechový 2,5 l 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte na chladném, suchém, dobře větratelném 
místě, daleko od zdrojů tepla a vznícení. 
 
LIKVIDACE  
Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený 
výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními 
komunálními předpisy pro sběr a likvidaci 
nebezpečných odpadů. 
 
PRVNÍ POMOC 
Při zasažení očí vymývat 10-15 minut vlažnou 
vodou. Při potřísnění pokožky omýt teplou vodou a 
mýdlem, případně ošetřit regeneračním krémem.  
Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou. 
Nevyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, 
zajistit průchodnost dýchacích cest. 
V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení očí, 
požití většího množství přípravku)  vyhledat 
lékařskou pomoc. Postup první pomoci je také 



možno konzultovat s Toxikologickým informačním 
střediskem v Praze – tel.: 224 919 293. 
 
STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI 
H226 Hořlavá kapalina a páry. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky. 
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit 
vysušení nebo popraskání kůže. 
 
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, 
jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji 
zapálení. Zákaz kouření. 
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo pracovním 
oděvem. 
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře 
větraných prostorách.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.  
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLIGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.  
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě 
oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo 
na místě určeném obcí. 
 
Mezní (limitní) hodnota VOC  
(subkategorie A/i): 500 g/l 
Maximální obsah VOC 500 g/l 
Obsahuje  kobalt-[bis(2-ethylhexanoát)], derivát 
benzotriazolu s indexem 607-176-00 3, reakční 
směs Bis [1,2,2,6,6- pentamethyl-4-
piperidyl]sebacate, a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidyl] sebacate a 2-butanon oxim.  Může 
vyvolat alergickou reakci. 
 
DATUM DOPORUČENÉ SPOTŘEBY  
60 měsíců od data uvedeného na obalu.  
 
DISTRIBUTOR  
Detecha ch.v.d., Husovo náměstí 1208,  
549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika.  
Tel: +420 491 477 111, Fax: +420 491 477 199  
Email: detecha@detecha.cz, www.detecha.cz  
 
VÝROBCE  
Ronseal Ltd., Thorncliffe Park, Chapeltown, 
Sheffield,  
England. S35 2YP.  
Tel: +44 114 246 7171, Fax: +44 114 245 5629  
enquiry@ronseal.co.uk, www.ronseal.co.uk  
 
Ronseal a Ronseal Does Exactly What it Says on 
the Tin jsou registrované ochranné známky 
společnosti Sherwin Williams Company.  
© Ronseal 2011.  
Vyrobeno ve Velké Británii. 
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