
 

 

Technický list 

Olej na dřevo a kameninu LINUS č. 260 

N   znamená   LIVOS neutral Pro alergiky a jedince citlivé na chemikálie. 
Bez pomerančového oleje. 

Oblast použití Na penetraci interiérového i exteriérového nasákavého dřeva a kameninových 
desek. Nevhodné pro vnitřní úpravu skříní, podlahy a dřevo ovocných stromů. 

Technické parametry Zvýrazňuje a prohlubuje přirozenou barvu žilkování dřeva, pomalu schne. 
Neposkytuje ochranu proti houbě způsobující modrání dřeva. Splňuje požadavky 
německé průmyslové normy DIN 53 160, je odolné proti potu a slinám. 
Certifikováno dle DIN EN 71, část 3., jako vhodné pro hračky. 

Složení Lněný olej a bezolovnatá vysoušecí činidla (Co, Zr). 

Odstíny Jemně žlutý (č. 14 dle Gardnerovy barevné škály) 

Ředění Ředidlo SVALOS č. 222 pro rozprašování nebo namáčení až 50%. 

Způsob aplikace Štětcem, namáčením, rozprašováním (tryska 0,7 - 1,0mm, tlak 3 bar) při 
teplotách nad 12 °C. Přebytečný olej z povrchu odstraňte po 30 minutách. Při 
vyšších teplotách uvažujte kratší doby zrání a odstraňte přebytečný olej dříve. 

Vydatnost 1 litr neředěného oleje stačí na cca 12 – 18 m2, tj. 67 ml/m2. 
  Vydatnost může být výrazně nižší dle stavu a nasákavosti povrchu. Vždy 

proveďte zkušební aplikaci! 

Doba zrání Doba zrání při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 % je od 24 až 48 hodin. 

Čištění Čistěte nástroje ihned po použití ředidlem SVALOS č. 222 nebo čistidlem na 
štětce LEVO č. 997. 

Měrná hmotnost Přibližně 0,92 g/ml. 

Bezpečnost Při a po práci zajistěte dostatečné větrání. 

 Vždy skladujte a následně likvidujte čisticí textilie, lešticí kotouče, houby apod., 
které jsou ještě vlhké nebo dokonce mírně nasáklé, ve vzduchotěsné kovové 
nádobě nebo ve vodě, neboť existuje nebezpečí samovznícení způsobeného 
obsahem rostlinného oleje. 
Výrobek jako takový není samovznětlivý. 

 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
 EUH208 Obsahuje soli kobaltu (2+). Může vyvolat alergickou reakci.  

Balení 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 30 l, 200 l 

Nakládání s odpadem Podle právních předpisů platných v daném místě. 

Skladování V chladnu a suchu. Datum použitelnosti viz štítek. Po použití pevně uzavřete 
víčko.
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Neupravené dřevo Povrch musí být suchý (relativní vlhkost pod 15 %), pevný, nasákavý, čistý 
a prostý mastnoty a prachu. Pro vysoce kvalitní povrch nejdříve otřete 
pryskyřičná místa ředidlem SVALOS č. 222 a tropické dřevo ředidlem KIROS č. 
710 a otřete do sucha. 

Dřevo v interiéru a exteriéru Aplikujte jeden až dva tenké, ale dostatečně saturující, nátěry v závislosti na 
vlastnostech a nasákavosti povrchu. Pro vysoce nasákavé povrchy opakujte to 
24 hodinách. Po každé aplikaci vyčkejte 20 – 30 minut a odstraňte přebytečný 
olej nepelichajícím hadrem. Dokončení a následnou péči proveďte produkty 
LIVOS. Nesmí na povrchu vytvořit film, pokud se tak stane, odstraňte jej 
přebroušením. Následný nátěr oleji Livos je nutný v následujících 2 – 3 týdnech. 

Kameninové desky 

s otevřenými póry 
a Cotto dlažba Po neutralizaci Odstraňovačem zbytků cementu GLOUROS č. 1808 (následujte 

pokyny výrobce), nechejte dlažbu neošetřenou po dobu 4 týdnů. Testovací 
aplikaci proveďte na nenápadném místě, např. v rohu. Pokud se vytvoří bílá 
skvrna nebo povlak, opakujte neutralizaci. Aplikujte 1 – 2 nátěry olejem č. 260 
jako penetraci vysoce nasákavé dlažby. Pečlivě odstraňte přebytečný olej po cca 
30 minutách. Následnou péči proveďte produkty Přírodní uzavírací lak KUNOS 
č. 244. 

  
Důležitá upozornění Vždy proveďte zkušební nátěr. Dub a jiná dřeva obsahující kyselinu tříslovou 

nebo barviva nebo povrchy broušené, barvené, po odstranění předešlého nátěru 
nebo jinak ošetřené mohou do jednoho týdne reagovat změnou barvy. 

 Je zapotřebí následných nátěrů vhodnými produkty Livos. 

 Výrobek neobsahuje ochranu proti zamodrání dřeva.  

Vzhledem ke zhoršenému přístupu vzduchy a světla do interiérů skříní 
a kabinetů tyto často trpí zdlouhavým schnutím což zapříčiňuje dlouhodobý 
zápach po lněném oleji. Vhodnější na toto použití jsou šelaky (vysoce lesklý 
šelak LANDIS č. 701) nebo transparentní mořidlo KALDETT č. 270. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími odbornými 
poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako pokyny. Nelze z něj 
vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či velkoobchodního prodejce či výrobce. 
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