
 

Ti podatki temeljijo na izkušnjah, za popolnost teh podatkov ne prevzemamo odgovornosti. Kupec je obvezan testirati izdelek pred 
uporabo v proizvodnem procesu, z namenom, da sam ovrednoti primernost izdelka. Vsaka sprememba v postopku predelave, 
okoljskih pogojev ali neupoštevanja navodil, lahko neugodno vpliva na rezultat. 
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 PRIPRAVA POVRŠINE 
 PRIPRAVA POVRŠINE 

 Nanašamo na lesene površine, ki morajo biti 
predhodno dobro obrušene in brez prahu ali 
drugih nečistoč. 

 Priporočamo brušenje: bukev P280 - P320 ; 
hrast, bor, smreka P180 – P220 … 

 PRIPRAVA POVRŠINE 

 DELOVNI POGOJI 
 DELOVNI POGOJI 

 Podlago in premaz je potrebno pred aplikacijo 
termostatirati na sobno temperaturo (minimalno 
18°C). 

 Aplicirati in sušiti pri temperaturi 18 – 25°C in 
relativni zračni vlažnosti 40 – 70%. 

 Pri pogojih izven predpisanega območja se čas 
sušenja lahko precej podaljša. 

 DELOVNI POGOJI 

 NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 NAVODILA ZA NANAŠANJE 

 Svetujemo, da je les predhodno zaščiten z 
biocidno impregnacijo. 

 Pred uporabo je premaz potrebno dobro 
premešati. 

 Dobavna viskoznost je delovna viskoznost. 

 Impregnacijo aplicirajte na površino v presežku in 
jo enakomerno razporedite po celotni površini, da 
se les dobro impregnira. 

 Pri umakanju obdelovanec potopite v celoti v olje 
in ga po določenem času impregnacije postavite 
tako, da se olje odteče. 

 Po določenem času višek impregnacije v celoti 
odstranite s krpo in enakomerno zgladite 
površino s čisto suho krpo. 

 Za kvalitetno zaščito sta potrebna vsaj dva 
nanosa olja z ustreznim vmesnim sušenjem. 

 

MAZANJE / BRISANJE 

 

Redčenje: ni potrebno 

Redčilo: 447039 BIO IMPREGNOL THINNER  

Čistilo:  402755 HELIOCEL redčilo 

Čas 
impregnacije:  

1 - 10 minut 

 

 

UMAKANJE 

 

Redčenje: ni potrebno 

Redčilo: 447039 BIO IMPREGNOL THINNER  

Čistilo:  402755 HELIOCEL redčilo 

Čas 
impregnacije:  

10 - 60 s 

 

 PREMAZNI SISTEMI 
 

 Priporočljiva predhodna obdelava z/s: 
 BELLES biocidno impregacijo 

 Za aplikacijo drugih premazov se posvetujte pri 
tehničnem servisu. 

 

SKLADIŠČENJE 

 24 mesecev v originalno zaprti embalaži pri 
temperaturi do +35°C. 

 V primeru nastanka kože na olju v že odprti 
embalaži, le to pred uporabo v celoti odstranite 
oz ga precedite in ga po uporabi shranite v 
manjši primerni in ustrezno označeni embalaži s 
čim manj zraka. 

 Zaščititi pred direktno sončno svetlobo. 

VARNOSTNA NAVODILA 

 Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 

 Zaradi nevarnosti samovžiga je potrebno 
naoljene krpe po uporabi sežgati ali v celoti 
potopiti v posodo z vodo. 

OPOMBE 
OPOMBE 

 Na zahtevo kupca izdamo za vsako šaržo 
premaza ustrezni kakovostni izvid z vsemi 
kontrolnimi podatki. 

 Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji 
na laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si 
pravico do sprememb podatkov brez 
predhodnega obvestila. 

 Sistem kakovosti je usklajen z ISO 9001. 

 Izdelke pakirati v povoskan papir. 
 


